
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kontruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi 

manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan 

objek, fenomen, pengalaman, dan lingkungan mereka. Bagi konstruktivisme, 

pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi 

harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang sehingga setiap orang harus 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri (Suparno, 2012). Sutriyono (2012) menyatakan 

bahwa struktur kognitif yang dipunyai oleh seorang individu tidak bersifat statis, tetapi 

ebrsifat dinamis dans senantiasa mengalami perubahan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif melalui dua proses adaptasi yang saling melengkapi antara satu sama lain, 

yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi. 

Asimilasi merupakan proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan 

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

Akomodasi merupakan 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 baru yang 

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 

schemata 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 
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berpikir tiap anak dalam membangun pengetahuannya sendiri juga berbeda (Piaget dalam 

Mulyoto, 2010). 

Sutriyono (2012) menyatakan bahwa faham konstruktivisme memberi tumpuan 

kepada skim yang dibangun atau dikonstruksi oleh siswa berdasarkan pengalaman siswa 

tersebut. 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. Berdasarkan faham konstruktivisme, skim yang dikonstruksi 

oleh siswa dalam menyelesaikan sesuatu tugas perlu dikenal pasti agar guru dapat 

membimbing siswa untuk mengubah skim tindakan dan operasi mereka supaya dengan 

itu mereka dapat berhasil mempelajari konsep dan operasi matematika (Nik Azis dalam 

Sutriyono, 2012). Dalam membangun skim terdapat tiga bagian yaitu pencetus, tindakan 

dan operasi, serta hasil yang diharapkan. 

Bilangan asli merupakan salah satu topik penting pada pembelajaran matematika 

sekolah dasar yang terdiri dari beberapa operasi, salah satunya yaitu operasi pembagian. 

Kadir (2011) menyatakan bahwa pembagian merupakan operasi aritmatika yang terbilang 

sulit dikuasai siswa. Kemampuan siswa sekolah dasar dan sederajat utnuk menghafal 

pembagian hanya sampai pembagian 2 digit dengan bilangan pembagi 1-9. Penyelesaian 

pembagian dengan teknik bersusun seperti yang selama ini digunakan, memerlukan 

waktu yang cukup lama utnuk mengerjakannya. 

Newstead (1996) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan soal 96:4, dari 54 

siswa terdapat 10 siswa menjumlahkan pembaginya yaitu 4 sampai didapatkan angka 96 

dan menghitung banyak angka 4 yang didapatkan. Sebanyak 9 siswa  membagi 80 

dengan 4 yaitu 20 kemudian membagi 16 dengan 4 yaitu 4, dan 

menjumlahkan hasil pembagian kedua bilangan tersebut sehingga 

didapapatkan jawaban 24. Sebanyak 9 siswa menggunakan cara 

bersusun, membagi 9 dengan 4 diperoleh 2 dengan sisa 1 yang akan 

digunakan untuk pembagian selanjutnya yaitu 16 dibagi 4 diperoleh 4. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut memiliki 

pengetahuan dan keberagaman skim pada materi pengurangan bilangan asli. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Skim 

Pembagian Bilangan Asli pada Siswa Kelas 3 SD”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “apa saja skim pada materi pembagian bilangan asli siswa kelas 3 SD?” 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan skim pembagian bilangan asli pada siswa kelas 3 SD. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan siswa 

sesuai pola pikir yang dimiliki siswa tertutama skim pembagian bilangan asli. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis bagi siswa, guru, 

dan sekolah: 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mengetahui skim 

pembagian bilangan asli yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat 

mengembangkan skim yang telah ada. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi guru tentang skim 

pembagian yang dimiliki siswa, sehingga guru dapat mengetahui pola pikir yang 

dimiliki siswa dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pembagian 

bilangan asli. 

 


