
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Operasi penambahan bilangan merupakan operasi prasyarat yang 

harus dikuasai oleh siswa untuk mengawali proses belajar berhitung siswa. 

Penambahan itu sendiri sebenarnya merupakan proses bertambah. 

Bertambah artinya menjadi lebih banyak (Kismianti, 2008: 63). Operasi 

hitung dasar dalam matematika adalah penambahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Penambahan merupakan operasi yang mutlak 

harus dikuasai oleh siswa dalam belajar matematika. Berawal dari proses 

belajar tentang operasi hitung bilangan asli dan cacah kemudian siswa 

mempelajari operasi hitung bilangan pecahan.  

Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dengan 

bentuk 
 

 
 dengan a dan b masing-masing bilangan bulat dan b ≠ 0 (Darhim, 

1993: 327). Operasi hitung bilangan pecahan terdiri dari penambahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. Terdapat berbagai cara siswa 

dalam menyelesaikan operasi hitung tersebut, yang dalam hal ini adalah 

penambahan bilangan pecahan. Banyak hal yang menjadi hambatan siswa 

dalam menyelesaikan penambahan bilangan pecahan. Hal ini terjadi 

karena anak mengalami beberapa kesulitan dalam penyesuaian dari 

bentuk bilangan yang sederhana menjadi suatu bentuk pecahan yaitu 
 

 
, 

penambahan dua bilang pecahan dengan penyebut yang berbeda, yang 

harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Darhim (1993: 327) 

menyatakan bahwa menambahkan dua bilangan pecahan yang 

penyebutnya berbeda memang memerlukan suatu proses yang tidak 

sederhana. 

Konstruktivisme menekankan agar individu secara aktif menyusun 

serta membangun pengetahuan dan pemahaman (Santrock, 2004: 8). Guru 

tidak sekedar memberi informasi kepada siswa melainkan mendorong 

siswa untuk mengeksplorasi, menemukan pengetahuan, merenung, 

berfikir secara kritis serta membantu membangun corak pemikiran siswa.  

Piaget (Santrock, 2004: 46) menyatakan ada dua proses yang 

bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan mengadaptasi 

kerangka kongnitif, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika 

seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang 

sudah ada, yakni dalam asimilasi anak mengasimilasikan lingkungan ke 
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dalam suatu kerangka kongnitif. Akomodasi terjadi ketika anak 

menyesuaikan diri pada informasi baru. Anak menyesuaikan skema mereka 

dengan lingkungannya. Tingkat kongnitif masing-masing anak berbeda-

beda sehingga skim yang dimiliki oleh siswa sangatlah beragam yang di 

dalam penelitian ini yaitu skim penambahan bilangan pecahan. 

Pada buku psikologi pendidikan terdapat sebuah ungkapan dari 

penyair Noah Perry  “siapa yang tahu pikiran anak ?” (Santrock, 2004: 46). 

Wijaya (1955 : 78) mengungkapkan bahwa mengajar untuk berfikir, 

tentang berfikir dan mengenai berfikir menjadi besar kepeduliannya bagi 

para pendidik. Ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki siswa merupakan 

suatu modal utama dalam penyelesaian soal. Siswa terampil memecahkan 

masalah, mentransfer dan menggeneralisir suatu permasalahan ke arah 

yang spesifik sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Mendidik siswa itu 

tidak boleh dianggap suatu bejana yang diisi guru dengan bahan pelajaran 

(Nasution, 1980: 19). Seorang pengajar matematika perlu memahami 

siswa secara menyeluruh sebelum dapat menolong apa yang menjadi 

masalah dalam pembelajaran. Dengan informasi yang lengkap tentang 

kelemahan-kelemahan atau bahkan keunggulan-keunggulan yang ada 

pada siswa seorang pengajar matematika dapat membuat gambaran yang 

baik tentang skim matematika yang dipunyai siswa. 

Hal yang mudah bagi seorang guru tidaklah begitu saja mudah bagi 

muridnya (Sutriyono, 1998: 42). Kenyatannya banyak siswa di sekolah 

dasar yang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penambahan 

bilangan pecahan. Tidak jarang dijumpai bahwa apa yang diajarkan oleh 

guru berbeda dengan apa yang dipelajari oleh siswa (linvall & Ibrarra 

dalam Sutriyono, 2002: 152). mungkin saja siswa masih berfikir atau 

mempunyai corak pikiran yang sangat sederhana dari kacamata guru tetapi 

mungkin saja murid tersebut sudah menggunakan corak pemikiran yang 

lebih canggih jika ditinjau dari kacamata siswa (Sutriyono, 1998: 48), ketika 

guru sudah mengetahui cara berfikir siswa, guru dapat mengenal secara 

pasti corak pemikiran yang ada pada siswa yang pada akhirnya guru dapat 

memberi bimbingan yang tepat sesuai dengan pola pikir yang dimiliki siswa 

tersebut. 

Penelitian pendidikan matematika masih banyak yang dipengaruhi 

oleh paham behaviorisme, yaitu paham yang menganggap bahwa ide atau 

konsep sebagai suatu obyek yang begitu saja dapat dipindahkan dari satu 

individu kepada individu yang lain (Sutriyono, 2007: 5). Banyak penelitian 
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yang menekankan perhatian pada hubungan langsung antara kegiatan 

belajar dan mengajar serta penelitian yang hanya meneliti berdasarkan 

kepada proses hasil ataupun pendekatan pendekatan pemrosesan 

informasi (Sutriyono, 2002: 152). Beberapa penelitian yang sudah ada 

hanya bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu metode tertentu 

terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan 

pecahan, konsepsi siswa terhadap bilangan pecahan, miskonsepsi siswa 

terhadap bilangan pecahan. Penelitian-penelitian tersebut tidak mencoba 

mengenal secara pasti skim yang dipunyai siswa. Pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat membangun sendiri pengetahuan 

matematikanya perlu dibudayakan dan perlunya setiap pengajar 

memahami konstruktivisme, maka dalam penelitian ini akan dibahas 

tentang bagaimana corak berfikir siswa dalam membangun sendiri 

pengetahuannya serta menggeneralisasikan persoalan matematika pada 

materi penambahan bilangan pecahan. 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses intelektual siswa 

serta corak berfikir siswa dalam membangun sendiri pengetahuannya 

dalam menyelesaikan operasi hitung penambahan bilangan pecahan yaitu 

tentang skim penambahan bilangan pecahan yang masuk ke dalam 

kerangka pandangan konstruktivisme. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu Bagaimanakah skim penambahan bilangan pecahan 

yang dimiliki siswa SD kelas 4 di Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui secara pasti skim penambahan 

bilangan pecahan yang dimiliki oleh siswa sekolah dasar kelas 4 di 

kecamatan Rembang kabupaten Rembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat manfaat yang terdiri dari dua manfaat 

yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

pengembangan teori psikologis khususnya di bidang psikologi 

kongnitif. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

a) Membantu guru untuk menyusun strategi pembelajaran 

berdasarkan skim yang dimiliki oleh siswa. 

b) Pengembangan materi pembelajaran berdasarkan skim yang 

disusun siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


