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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan pada jenjang 

pendidikan dasar hingga menengah. Tujuan pembelajaran matematika adalah 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama (Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006). Ilmu matematika banyak melibatkan fakta, konsep, 

dan teori-teori dalam pemahamannya. Tingkat pemahaman seorang siswa 

lebih dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri dalam mengkonstruksi 

pengetahuan atau kerangka kognitif melalui proses, karena mengetahui itu 

adalah proses bukan produk (Markaban, 2006). Santrock dalam Koda (2012) 

menyatakan ada dua proses yang bertanggungjawab atas cara anak 

menggunakan dan mengadaptasi kerangka kognitif yaitu asimilasi dan 

akomodasi.  

Asimilasi merupakan proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan 

informasi pengalaman baru ke dalam struktur kognitif (skemata) yang sudah 

dimilikinya. Akomodasi adalah proses restrukturisasi struktur kognitif yang 

sudah ada sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru yang tidak 

dapat secara langsung diasimilasikan pada struktur kognitif (skemata) 

tersebut. Suatu pengetahuan yang baru dikenalkan kepada seseorang dan 

pengetahuan itu cocok dengan struktur kognitif (skemata) yang telah 

dimilikinya maka pengetahuan itu akan diadaptasi melalui proses asimilasi dan 

terbentuklah pengetahuan baru dan apabila pengetahuan baru yang 

dikenalkan itu tidak cocok dengan struktur kognitif yang sudah ada maka akan 

terjadi disequilibrium, kemudian struktur kognitif tersebut direstrukturisasi 

kembali agar dapat disesuaikan dengan pengetahuan baru atau terjadi 

equilibrium, sehingga pengetahuan baru itu dapat diakomodasi dan 

selanjutnya diasimilasikan menjadi pengetahuan skemata baru. Kedua proses 

itu merupakan aktivitas secara mental yang hakikatnya adalah proses interaksi 

antara pikiran dan realita. Seseorang menstruktur hal-hal yang ada dalam 

pikirannya bergantung pada realita atau pengalaman yang dihadapinya, 

sehingga proses asimilasi dan akomodasi antara anak yang satu dengan yang 

lainnya tentu berbeda. Perbedaan proses asimilasi dan akomodasi tiap anak 

tersebut mengakibatkan proses berpikir tiap anak dalam membangun 

pengetahuannya sendiri juga berbeda (Piaget dalam Mulyoto, 2010). 
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Proses pembentukan atau pengkonstruksian pengetahuan berdasarkan 

pengalaman tiap anak di atas sesuai dengan faham konstruktivisme 

(Boghossian dalam Barlia, 2011). Faham konstruktivisme memberi tumpuan 

kepada skim yang dibangun atau dikonstruksi oleh anak berdasarkan 

pengalaman anak tersebut. Menurut faham konstruktivisme, skim merupakan 

bagian yang mendasar dalam pembentukan pengetahuan. Seorang anak perlu 

menjalankan aktivitas tertentu untuk membangun atau mengkonstruksi suatu 

skim matematika mengikuti kemampuan dan pengalamannya (Sutriyono, 

2012). Piaget dalam Sutriyono (2007) mendefinisikan skim sebagai satu corak 

tingkah laku atau tindakan umum yang dapat diulangi atau digeneralisasikan 

melalui penggunaan kepada obyek-obyek baru. Skim terdiri dari aktivitas 

mentah atau dasar bagi proses refleksif dan abstraksi. Himpunan skim yang 

dipunyai seorang anak pada suatu waktu tertentu disebut struktur kognitif.  

Piaget dalam Glaserfeld (1996) menyatakan bahwa dalam membangun 

skim terdapat tiga bagian yaitu pencetus, tindakan dan operasi, serta hasil 

yang diharapkan. Suatu rangsangan hanya dianggap sebagai pencetus suatu 

skim apabila rangsangan tersebut diasimilasikan ke dalam struktur kognitif 

yang dipunyai oleh seorang individu dan struktur itulah yang mencetuskan 

gerak balas.  Tindakan merupakan aktivitas yang melibatkan aktivitas fisik atau 

aktivitas motor deria sedangkan operasi aktivitas yang memusatkan operasi 

mental. Skim matematika yang dipunyai siswa bukan merupakan sesuatu yang 

dapat diperhatikan secara langsung. Skim tersebut hanya merupakan wujud 

dari pikiran siswa. Wujud dari pikiran siswa tersebut apakah berbentuk 

tindakan atau operasi yang menjadi kebiasaan bagi siswa tersebut (Sutriyono, 

2012).  

Pola tindakan dan operasi yang berlaku secara berulang dan konsisten 

dalam setiap situasi menjadi dasar untuk pembentukan model bagi skim 

matematika yang dipunyai seorang siswa. Skim matematika yang dibangun 

siswa digunakan guru untuk mengetahui model struktur kognitif siswa, 

sehingga guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa dalam 

memecahkan suatu masalah (McCloskey, 2009). 

Pecahan merupakan salah satu topik penting pada pembelajaran 

matematika sekolah dasar yang terdiri dari beberapa operasi, salah satunya 

yaitu operasi pengurangan. Forrester dan Chinnappan (2010) menyatakan 

bahwa dalam menyelesaikan soal  
 

 
 
 

 
 dari 186 siswa terdapat 10 siswa 

yang mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih 

dahulu kemudian mengurangkan pembilang dan mengalikan penyebut serta 
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terdapat 13 siswa yang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 

terlebih dahulu kemudian menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK.  

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut 

memiliki pengetahuan dan keberagaman skim pada materi pengurangan 

bilangan pecahan. Pudjohartono (2013) menyatakan bahwa identifikasi corak 

berpikir siswa sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki siswa. Sementara itu, kajian yang mencoba melihat dan melibatkan 

proses mental sewaktu siswa menyelesaikan operasi pengurangan bilangan 

pecahan masih sulit dijumpai.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah mencoba menggambarkan 

proses mental sewaktu siswa menyelesaikan soal matematika, diantaranya 

penelitian yang dilakukan Steffe (1983), Sutriyono (2012), McCloskey dan 

Norton (2009). Penelitian yang dilakukan Steffe (1983) mencoba mengkaji 

kualitas penyelesaian yang digunakan pada soal penambahan siswa yang 

berumur 7 tahun dengan tujuan untuk mengkaji kualitas penyelesaian yang 

digunakan pada soal penambahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

dalam operasi penambahan bilangan bulat yang sama, dua siswa 

menggunakan skim yang berbeda. Seorang siswa menggunakan skim 

membilang operatif, manakala siswa yang lain menggunakan skim membilang 

figuratif. Penelitian yang dilakukan Sutriyono (2012) menunjukkan bahwa 

siswa pada peringkat kognitif yang sama tidak selalu mempunyai skim 

pengurangan bilangan bulat yang sama pula. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa tidak selalu pengajaran yang diberikan oleh guru dipahami secara sama 

pula oleh semua siswa sehingga guru harus memberikan berbagai pendekatan 

dalam mengajar pengurangan bilangan bulat yang berdasar kepada mutu skim 

pengurangan bilangan bulat yang dipunyai siswa guna membantu siswa 

mengkonstruksi skim pengurangan bilangan bulat telah diperoleh. Penelitian 

yang dilakukan McCloskey dan Norton (2009) mencoba mengkaji skim 

pecahan yang dibangun siswa berdasarkan karakteristik pemikiran siswa. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat tujuh skim yang digunakan 

siswa dalam mengerjakan soal pecahan yaitu skim simulasi bagian, skim 

bagian keseluruhan, skim bagian yang sama, skim bagian unit pecahan, skim 

bagian pecahan, skim membalik bagian pecahan, dan skim pecahan berulang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Skim Pengurangan Bilangan Pecahan Pada Siswa Kelas IV SD N 

02 Pulutan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimanakah skim pengurangan bilangan pecahan pada 

siswa kelas IV SD N 02 Pulutan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui skim pengurangan bilangan pecahan pada siswa 

kelas IV SD N 02 Pulutan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan 

siswa sesuai pola pikir yang dimiliki siswa terutama skim pengurangan 

bilangan pecahan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti, guru, siswa, dan sekolah. 

a. Manfaat bagi siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah untuk mengetahui skim 

pengurangan bilangan pecahan yang dimiliki siswa sehingga siswa 

dapat mengembangkan skim yang telah ada.  

b. Manfaat bagi guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah membantu guru mengetahui 

skim pengurangan yang dimiliki siswa, dengan demikian guru dapat 

mengetahui pola pikir yang dimiliki tiap siswa dalam menyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan pengurangan bilangan pecahan. 

  

 

 




