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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Suparno (2012), dalam pembentukkan pengetahuan siswa yang usia dan 

kultur yang sama tidak mempunyai jenis dan kualitas struktur kognitif yang sama sehingga 

setiap siswa memiliki struktur kognitif yang berbeda-beda. Proses pembentukan 

pengetahuan menurut Von Glasersfeld merupakan akibat dari suatu proses pembentukkan 

(konstruksi) kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Nurhadi dalam Baharuddin 

(2008) mengemukakan bahwa pembentukkan pengetahuan yang diperoleh siswa bersifat 

tentatif dan tidak lengkap dimana dalam pemahaman siswa akan semakin mendalam 

dengan pengalaman yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, Sutriyono (2012) menyatakan 

bahwa struktur kognitif (skemata) yang dipunyai seorang individu tidak bersifat statis, 

melainkan bersifat dinamis dan mengalami perubahan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Proses pembentukkan pengetahuan siswa menurut Piaget dalam Hargenhann 

(2008) dan Suparno (2012) mengemukakan bahwa terdapat empat konsep dasar yaitu 

akemata, asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Proses yang melalui merespons 

lingkungan sesuai dengan struktur kognitif seseorang yang dinamakan assimilation 

(asimilasi), yakni jenis pencocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan 

lingkungan fisik. Asimilasi merupakan proses kognitif dimana seseorang 

mengintegrasikan informasi, konsep serta pengalaman baru ke dalam struktur kognitif 

(skemata) atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Proses asimilasi siswa akan 

menggabungkan informasi baru yang telah diperoleh dari pengalaman belajarnya ke dalam 

pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya.  

Proses yang menghasilkan mekanisme untuk perkembangan pengetahuan adalah 

accommodation (akomodasi), yakni proses modifikasi struktur kognitif. Akomodasi 

merupakan proses modifikasi struktur kognitif yang sudah ada dari pengalaman baru tetapi 

tidak secara langsung dapat diasimilasikan pada struktur kognitif (skim). Siswa akan 

mengakomodasikan pengetahuan baru jika pengetahuan yang diterima cocok dengan 

skemata yang ada sehingga membentuk skim yang baru. Keseimbangan dalam 
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perkembangan kognitif antara asimilasi dan akomodasi disebut equilibrium. Jika 

pengetahuan baru seseorang tidak cocok dengan struktur kognitif yang sudah ada maka 

akan terjadi ketidakseimbangan antara asimilasi dan akomodasi atau disebut dengan 

disequilibrium. 

Setiap siswa mempunyai struktur kognitif yang berbeda tergantung dengan 

pengalaman yang dihadapinya sehingga proses asimilasi dan akomodasi setiap siswa 

berbeda–beda. Salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pembentukkan 

pengetahuan siswa berbeda-beda merupakan konstruksi siswa itu sendiri adalah paham 

konstruktivisme (Suparno, 2012). Proses pembentukan pengetahuan inilah yang disebut 

dengan skim. Paham konstruktivisme mendefinisikan skim sebagai bagian yang mendasar 

dalam pembentukkan suatu pengetahuan terkhususnya dalam pembelajaran matematika. 

Paham kontruktivisme menjadi dasar pada skim yang akan dibentuk oleh siswa 

berdasarkan pengalamannya.  

Skim pada matematika yang dipunyai oleh siswa bukan merupakan sesuatu yang 

dapat diperhatikan secara langsung. Skim tersebut hanya wujud dalam pikiran siswa. Pola 

tindakan dan operasi yang berlaku secara berulang kali dan konsisten dalam setiap situasi 

yang diperhatikan menjadi dasar untuk pembentukan model bagi skim pada matematika 

yang dipunyai oleh seorang siswa. Skim tindakan adalah skim yang melibatkan aktivitas 

fisik atau aktivitas motorik, dimana skim operasi juga memusatkan operasi mental. Skim 

tindakan dan operasi dipunyai seorang siswa tidak akan diubah dan disesuaikan selagi skim 

itu masih dapat membantu siswa mengatasi masalah yang ada (Sutriyono, 2012). 

Menurut Piaget dalam Glaserfeld (1996), dalam membangun skim terdapat tiga 

bagian yaitu pencetus, tindakan dan operasi, serta hasil yang diharapkan. Bagian pertama 

yaitu pencetus dimana suatu skim hanya dianggap apabila rangsangan tersebut 

diasimilasikan ke dalam struktur kognitif yang dipunyai oleh seorang individu dan struktur 

itulah yang mencetuskan gerak balas. Bagian kedua yaitu tindakan dan operasi, dalam 

tindakan merupakan aktivitas yang melibatkan aktivitas fisik, sedangkan operasi aktivitas 

yang memusatkan operasi mental. Bagian ketiga yaitu hasil yang diharapkan, 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 
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tersebut. Mc Closkey (2009) menyatakan bahwa skim matematika yang dibangun siswa 

digunakan guru untuk mengetahui model struktur kognitif siswa sehingga guru dapat 

memberikan bimbingan kepada siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

Skim matematika yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda, terbukti dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh McCloskey dan Norton (2009) dan Sutriyono (2012). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh McCloskey dan Norton (2009) mencoba mengkaji skim 

pecahan yang dibangun siswa berdasarkan karakteristik pemikiran siswa. Selain itu, 

terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan oleh 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. 

Materi persamaan garis lurus merupakan materi yang diajarkan pada kelas VIII 

SMP Semester I. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan dengan bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 

dan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. Pada materi persamaan garis lurus siswa perlu memahami sifat-sifat 

persamaan garis lurus, menentukan gradien dan menentukan persamaan garis lurus. 

Penelitian mengenai persamaan garis lurus yang dilakukan oleh Tanjungsari (2012) 

menyatakan beberapa kesulitan siswa pada materi persamaan garis lurus yaitu kesulitan 

siswa dalam kemampuan menerjemahkan dalam menafsirkan soal, kesulitan dalam 

menggunakan prinsip, kesulitan dalam menggunakan konsep dan kesulitan dalam 

kemampuan algoritma. 

SMP Kristen 2 Salatiga merupakan salah satu sekolah yang siswa-siswinya 

mempunyai keberagaman pengetahuan atau skim pada materi persamaan garis lurus. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pengerjaan 19 siswa saat pra-penelitian dalam pengerjaan 

soal menentukan persamaan garis lurus dengan gradien 𝑚 dan melalui titik (𝑥, 𝑦). 

Sebanyak 15 siswa mengerjakan soal menentukan persamaan garis yang melalui titik (1,3) 

dan bergradien 2, dengan menggunakan cara 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 seperti pada Gambar 1, sisanya 

sebanyak 4 siswa mengerjakan dengan menggunakan cara 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) seperti pada 

Gambar 2. 
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Gambar 1. Cara 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

 

Gambar 2. Cara 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
Gambar 1 menunjukan bahwa siswa mengerjakan dengan cara mencari konstanta 

terlebih dahulu selanjutnya konstanta tersebut dimasukan ke dalam persamaan untuk 

mencari persamaan garis yaitu 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, dari persamaan tersebut maka siswa dapat 

menentukan persamaan garis lurus. Gambar 2 adalah cara pengerjaan siswa dengan 

langsung memasukan titik dan gradien ke dalam persamaan untuk mencari persamaan garis 

lurus yaitu 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1), kemudian menjabarkannya sehingga siswa dapat 

menentukan persamaan garis lurus. 

Pudjohartono dalam Rohkhayani (2010) menyatakan bahwa identifikasi cara 

berfikir siswa sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Sementara itu kajian yang mencoba melihat dan melibatkan proses mental sewaktu siswa 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus masih belum dijumpai. Berdasarkan beberapa 

permasalahan dan penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui struktur kognitif dan cara 

berfikir siswa serta menunjukkan bahwa skim setiap siswa berbeda-beda sehingga peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Skim Persamaan Garis Lurus Siswa Kelas VIII 

SMP Kristen 2 Salatiga”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana skim persamaan garis lurus siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui skim persamaan garis lurus siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang skim 

persamaan garis lurus siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian bagi siswa adalah untuk mengetahui pola berpikir siswa pada 

persamaan garis lurus sehingga siswa dapat menyelesaikan soal dan siswa 

mengembangkan skim yang ada. 

b. Bagi Guru 

Manfaat bagi guru adalah memberikan informasi bagi guru untuk mengetahui dan 

mengenal skim persamaan garis lurus yang dimiliki siswa, sehingga guru dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh siswa serta memberikan 

pembelajaran kepada siswa dengan tepat. 

c. Bagi Sekolah 

Memberi kesempatan kepada para guru agar mengenal dan mengetahui skim 

persamaan garis lurus yang dimiliki oleh siswa. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Menjadi referensi dan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya pada 

skim matematika. 


