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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Piaget dalam Siswanto (2008), pikiran manusia mempunyai struktur yang 

disebut skema atau skemata (jamak)  yang sering disebut dengan struktur kognitif. Skemata 

seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sehingga terbentuk skemata 

yang baru yaitu melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif 

yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru 

ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi dapat dipandang 

sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau 

rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Akomodasi adalah membentuk skema 

baru yang dapat cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang ada 

sehingga cocok dengan rangsangan itu (Suparno, 1997). 

Asimilasi dan akomodasi merupakan dua aspek penting dari proses yang sama yaitu 

pembentukan pengetahuan. Kedua proses itu merupakan aktivitas secara mental yang 

hakikatnya adalah proses interaksi antara pikiran dan realita. Seseorang menstruktur hal-

hal yang ada dalam pikirannya, namun bergantung pada realita yang dihadapinya. Jadi 

adanya informasi dan pengalaman baru sebagai realita mengakibatkan terjadinya 

rekonstruksi pengetahuan sehingga terbentuk pengetahuan baru sebagai skemata dalam 

pikiran seseorang (Mulyoto, 2010). 

Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan individu merupakan hasil dari 

proses membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam sistem kognisi individu 

(Suratno, 2008). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. 

Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui 

kegiatan seseorang. Faham konstruktivisme mendefinisikan skim sebagai bagian yang 

mendasar dalam pembentukan suatu pengetahuan. Skim merupakan satu bentuk aktivitas 

pikiran yang digunakan oleh siswa sebagai bahan mentah untuk proses refleksi dan 

pengabstrakan (Nik Aziz dalam Sutriyono, 2012). Piaget dalam Glasersfeld (1996) 

menyatakan bahwa skim dapat dianggap sebagai satu jujukan peristiwa dasar yang meliputi 

tiga bagian. Bagian pertama ialah pencetus atau penyebab. Bagian kedua ialah tindakan 
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(gerak balas) atau satu operasi (aktivitas pengkonsepan). Bagian ketiga ialah keputusan 

atau aktivitas lanjutan.  Piaget, Inhelder, Sinclair dan Nik Azis dalam Sutriyono (2007) 

menyatakan bahwa skim adalah alat asimilasi dan dengan itu merupakan generalisasi. Oleh 

karena itu, skim terlibat dalam setiap aktivitas kecerdasan. Bagaimanapun, setiap skim 

perlu menyesuaikan dirinya dengan situasi yang tertentu supaya penggunaannya 

mengimplikasikan satu bentuk keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Von 

Glaserfeld dalam Wilkins, Norton, Boyce (2013) mendefinisikan skim sebagai 

pembentukan individu secara alami dan berhubungan di situasi tertentu. 

Sistem persamaan linear dua variabel adalah gabungan dua atau lebih persamaan 

linear yang melibatkan dua variabel yang berbeda. Bentuk umum sistem persamaan linear 

dua variabel yaitu ax + by = c dan px + qy = r, dengan x dan y dinamakan variabel, a, b, p, 

dan q dinamakan koefisien; sedangkan c dan r dinamakan konstanta. Sistem persamaan 

linear dua variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi, metode 

eliminasi, metode grafik dan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Berbagai 

macam metode penyelesaian akan membuat siswa memiliki pengetahuan dan keberagaman 

skim yang dimiliki. Pudjohartono (2013) menyatakan bahwa identifikasi corak berpikir 

siswa sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Sementara 

itu, kajian yang mencoba melibatkan proses mental sewaktu siswa menyelesaikan soal 

sistem persamaan linear dua variabel masih sulit dijumpai. 

Penelitian yang dilakukan Rohkhayani (2014) menunjukkan bahwa siswa pada 

tingkat kognitif yang sama tidak selalu mempunyai skim pengurangan bilangan pecahan 

yang sama dan tidak selalu pengajaran yang diberikan guru dipahami sama pula oleh semua 

siswa. Penelitian tersebut menyatakan terdapat sebelas skim yang digunakan siswa dalam 

mengerjakan soal pengurangan bilangan pecahan. Selain itu, Kristanto (2014) juga 

menyatakan bahwa  siswa dalam membangun dan mengkonstruksi sebuah pengetahuan, 

memiliki model dan proses berpikir yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang 

lainnya yang disebut dengan skim perkalian bilangan pecahan.  Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa  terdapat 12 jenis skim yang 

berbeda yang dimiliki oleh siswa dan diketahui adanya subskim, subsubskim, serta 

subsubsubskim pada beberapa skim yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, siswa 

mempunyai lebih dari skim dalam pengerjaan operasi perkalian bilangan pecahan. 
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SMA Negeri 2 Salatiga merupakan satu sekolah yang siswa-siswanya kelas X 

mempunyai pengetahuan dan keberagaman skim pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pengerjaan siswa saat peneliti melakukan pra 

penelitian mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sebagian siswa menjawab soal 

4x + 7y = -13 dan 7x + 4y = 2 dengan cara gabungan eliminasi dan substitusi. Ada yang 

mengeliminasi variabel x terlebih dahulu, lalu mensubstitusikannya ke persamaan y. Ada 

juga yang mengeliminasi variabel y terlebih dahulu, lalu mensubstitusikannya ke 

persamaan x. Beberapa siswa juga ada yang mengerjakan dengan metode eliminasi. 

Mengeliminasi variabel y terlebih dahulu, lalu mengeliminasi variabel x sehingga dipeoleh 

nilai x dan nilai y. Begitu juga dengan soal 4x + 2y = 4000 dan 10x + 4y = 9500, ada yang 

mengerjakan dengan metode substitusi. Siswa mengubah bentuk salah satu persamaan 

menjadi y = 2000 – 2x, kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan sehingga 

diperoleh nilai x. Selanjutnya, nilai x disubstitusikan ke persamaan y = 2000 – 2x, sehingga 

diperoleh nilai y. Selanjutnya, nilai x disubstitusikan ke persamaan y = 2000 – 2x, sehingga 

diperoleh nilai y. Jawaban siswa ketika mengerjakan soal sistem persamaan linear dua 

variabel dapat dilihat pada Gambar 1, 2, dan 3. 

 

Gambar 1.1 

Metode Substitusi 

 

Gambar 1.2 

Metode Eliminasi 
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Gambar 1.3 

Metode Gabungan 

Keberagaman skim yang dimiliki siswa membuat guru harus mengetahui corak 

berpikir siswa, sehingga guru dapat mendiagnosis kekuatan dan kelemahan yang dihadapi 

siswa ketika mempelajari suatu topik matematika. Oleh karena itu, maka akan dilaksanakan 

penelitian dengan judul “Skim Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada 

Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Salatiga”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah skim penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel pada 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Salatiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui skim penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel pada 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam 

bentuk hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang 

skim penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Mengetahui corak berpikir mereka sehingga dapat membantu mereka untuk 

mengubah pola pikirnya. 

b. Bagi guru 
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Memberikan informasi tentang corak berpikir yang ada pada siswa, agar dapat 

digunakan dalam menentukan pola bimbingan yang tepat. 

c. Bagi Peneliti lain 

Menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


