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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam Bab I peneliti memaparkan latar belakang masalah dalam penelitian 

ini. Berdasarkan latar belakang, peneliti kemudian merumuskan masalah penelitian, 

menetapkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta memaparkan sistematika 

penelitian. 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Pendidikan  merupakan aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan 

bangsa, dan merupakan suatu bentuk usaha sadar yang bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada 

Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.20 tahun 2003). Selanjutnya pada Bab 1 

pasal 1 undang – undang tersebut, menyatakan bahwa :  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan,  akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,  

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Prestasi belajar di bidang pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tak 

terpisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, 

sedangkan prestasi belajar merupakan hasil yang biasa berbentuk angka atau simbol 

matematika seperti (-), (+), (x), dan (:). Menurut Zaenal Arifin (2009,12), prestasi 

belajar menunjukkan indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai peserta didik. Sejalan dengan kemajuan zaman, yang ditandai dengan 

sangat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah sebagai 
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lembaga pendidikan semakin banyak menghadapi tantangan. Salah satu tantangan 

itu adalah masalah mutu pendidikan. Apabila dibandingkan dengan negara lain, 

terutama di negara Asia Tenggara mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, 

yaitu berada di peringkat ke-7 dari 10 negara. Persoalan pendidikan yang terkait 

dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah telah membangkitkan berbagai pihak 

untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya peningkatan 

kualitas sekolah dasar di Indonesia.  

Sekolah merupakan sebuah living systems (McCombs & Whisler, 

1997,12) yaitu sistem - sistem yang fundamental dalam melayani siswa. Oleh 

karena itu siswa merupakan aspek penting yang patut diperhatikan dalam upaya 

peningkatan kualitas sekolah. Bayangkan jika saja ada satu sekolah yang bagus, 

guru yang berkualitas, fasilitas yang lengkap namun tidak ada satu siswa pun yang 

berkualitas maka sekolah itu hanyalah sebuah bangunan tempat berkumpulnya para 

guru dan pengurus sekolah. Untuk itulah, peningkatan kualitas sekolah tidak hanya 

fokus pada sarana dan prasarana sekolah, namun juga pada pemahaman bagaimana 

pembelajaran siswa.  

Belajar memahami pembelajaran siswa merupakan salah satu proses agar 

sekolah dapat mengoreksi diri dan bersifat objektif serta tidak memproteksi diri dan 

memberikan kesimpulan bahwa sekolahnya adalah sekolah yang terbaik versi 

sekolah itu sendiri (McMillan & Schumacer, 2006 dalam Santrock, 2006,15). 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah meliputi berbagai hal yang semua 

terangkum dalam mata pelajaran yang diberikan serta ketrampilan atau 

pengetahuan lain. Beberapa mata pelajaran dikenal sebagai mata pelajaran yang 
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membuat stress utama dalam proses belajar di sekolah antara lain adalah 

matematika. 

Dalam konsep pembelajaran matematika guru sebagai pendidik yang 

menduduki posisi strategis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, 

dituntut terus mengikuti perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia 

pembelajaran tersebut. Para guru harus memiliki kemampuan mendesain program 

pembelajaran, memiliki keterampilan memilih dan menggunakan berbagai model 

dan metode mengajar untuk diterapkan dalam sistem pembelajaran yang efektif. 

Model pembelajaran diarahkan pada peningkatan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berlangsung secara optimal antara 

guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa yang muncul berimbas pada peningkatan 

penguasaan konsep siswa yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

 Pelajaran Matematika mulai diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar secara umum 

adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Matematika 

merupakan cabang mata pelajaran yang luas cakupannya dan bukan hanya sekedar 

bisa berhitung atau memasukkan rumus tetapi mencakup beberapa kompetensi yang 

menjadikan siswa  dapat memahami dan mengerti tentang konsep dasar 

matematika. Belajar matematika juga membutuhkan kemampuan membaca yang 

baik, untuk bisa mengerti soal-soal atau mengerti logika, juga imajinasi dan 

kreativitas. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar secara khusus 

menurut Depdiknas, sebagai berikut: 
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah 

2.      Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika 

3.      Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

4.      Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5.      Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, seorang guru 

hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan 

pengetahuannya. Selanjutnya  siswa dapat membentuk makna dari bahan-bahan 

pelajaran melalui suatu proses belajar dan mengkonstruksinya dalam ingatan yang 

sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Jean Piaget, pengetahuan atau pemahaman siswa itu ditemukan, 

dibentuk dan dikembangkan oleh siswa itu sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 24 November 

2017 di kelas II SD Mahabodhi Vidya  ditemukan fakta bahwa nilai rata-rata 
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matematika mencapai 60 dan masih kurang memuaskan. Hal ini dilihat dari data 

hasil rata-rata kelas yang diperoleh kelas II, PKN 70, Bahasa Indonesia 71, 

Matematika 60, dan IPA 70. Hasil rata-rata kelas pada pelajaran Matematika paling 

rendah diantara pelajaran yang lain. Dilihat dari siswa yang mencapai KKM pada 

mata pelajaran Matematika dengan jumlah siswa 24 orang, siswa yang mencapai 

standart KKM ada 13 orang sedangkan sisanya belum mencapai standar KKM, 

sehingga perlu segera mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam usaha 

peningkatan prestasi pembelajaran pada mata pelajaran Matematika. (Rekapitulasi 

hasil belajar siswa kelas II SD Mahabodhi Vidya tahun ajaran 2017/2018 semester 

2)  serta berdasarkan hasil observasi dan diskusi terhadap beberapa siswa kelas II 

SD Mahabodhi Vidya Jakarta Barat. 

Sebagian dari siswa menyebutkan penyebab pencapaian prestasi belajar 

siswa belum optimal disebabkan karena pelajaran Matematika dianggap oleh siswa 

sebagai mata pelajaran yang sulit dan rumit, serta membuat mereka bingung karena 

selain susah juga membingungkan karena pelajaran Matematika menggunakan 

pengantar bahasa Inggris. Pemahaman bahasa Inggris siswa yang masih rendah 

membuat pemahaman siswa akan soal cerita pada Matematika kurang. Kondisi 

kelas peneliti yang seperti ini menimbulkan kerisauan bagi peneliti untuk 

melakukan refleksi diri lebih dalam lagi. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika adalah 

penerapan metode pembelajaran matematika yang masih terpusat pada guru, 

sementara siswa cenderung pasif. Faktor lainnya adalah penerapan model 

pembelajaran konvensional, yakni ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. 

Sistem pembelajaran yang demikian ini menyebabkan siswa tidak berpartisipasi 
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aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat meningkatkan 

aktivitas belajar matematika untuk meningkatkan pengembangan kemampuannya. 

Model pembelajaran konvensional biasanya menekankan pada latihan 

pengerjaan soal, prosedural dan banyak menggunakan rumus dan algoritme 

sehingga siswa dilatih mengerjakan soal seperti mekanik atau mesin. Kekurangan 

model pembelajaran konvensional yaitu hanya mendidik siswa menjadi orang yang 

bersifat prosedural, simbolis tertentu, yaitu bekerja tetapi bukan untuk berpikir, 

kurang mengedepankan aspek berpikir atau analisis yang mandiri. Contoh kegiatan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional adalah bahwa siswa 

menyimak penjelasan gurunya dalam memberikan contoh dan menyelesaikan soal-

soal di papan tulis, kemudian meminta siswa bekerja sendiri dalam buku teks atau 

lembar kerja siswa (LKS) yang telah disediakan.  

Adapun dampak pembelajaran konvensional bisa muncul kalau siswa 

diberi soal yang berbeda dengan soal latihan, mereka mengalami kesulitan atau 

membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini menunjukan bahwa 

siswa hanya menghafal prosedur penyelesaian berdasarkan pemahaman bahasa 

Inggris sederhana yang dimenegrti oleh siswa dan kemampuan pemahaman siswa 

dapat dikatakan kurang.  

Sekolah peneliti memilih bahasa Inggris dalam mengajarkan Matematika 

di kelas karena dalam banyak hal, untuk mengungkapkan hal yang sama, bahasa 

Inggris lebih singkat daripada bahasa Indonesia. Satu paragraf pendek bahasa 

Inggris bila terjemahan dalam bahasa Indonesia akan memerlukan ruang yang lebih 

banyak daripada bahasa Inggris. Begitu pula dalam hal bahasa untuk matematika. 

.Bagi orang atau siswa yang biasa menggunakan bahasa Inggris untuk 
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mengungkapkan operasi hitungan  matematika, akan sangat merasakan bahwa 

bahasa Inggris lebih efisien untuk berhitung dan belajar matematika daripada 

bahasa Indonesia. Namun hal ini ternyata juga belum bisa meningkatkan 

pemahaman siswa terhadapa soal cerita yang berbahasa Inggris. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan cara pengembangan 

dan peningkatan mutu pembelajaran matematika, yakni pembelajaran yang mampu 

mengoptimalkan interaksi setiap elemen untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan berpikir. Cara mengembangkan kemampuan berpikir salah satunya 

dapat dilakukan dengan jalan membangun pemahaman dalam diri siswa. 

Membangun pemahaman pada setiap kegiatan belajar matematika akan 

memperluas pengetahuan matematika yang dimiliki. Semakin luas pengetahuan 

tentang ide atau gagasan matematika yang dimiliki, semakin bermanfaat dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Dengan pemahaman diharapkan 

tumbuh kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan konsep yang telah dipahami 

dengan baik dan benar setiap menghadapi permasalahan dalam pembelajaran 

matematika. 

Memperhatikan uraian di atas, kedua tujuan tersebut merupakan 

tujuan  penting yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika, guna 

menghadapi kehidupan yang selalu berubah dan berkembang. Kemampuan 

penalaran yang dibangun melalui pembelajaran matematika membantu siswa dalam 

menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan yang disebabkan oleh kemajuan 

teknologi, yang tidak secara langsung memerlukan hitungan. Akan tetapi kenyataan 

menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran matematika guru kurang 

memperhatikan ketercapaian tujuan yang bersifat formal. Oleh karena itu 
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diperlukan suatu pembelajaran yang memungkinkan tercapainnya kedua tujuan 

tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu diupayakan perbaikan 

dalam proses dan metode pembelajaran Matematika. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah mengubah model pembelajaran menjadi lebih fleksibel (tidak 

kaku dan tidak monoton), sehingga menciptakan  suasana pembelajaran yang 

kooperatif serta keaktifan siswa dalam proses belajar dan dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam pembelajaran Matematika dan pelajaran yang lainnya, 

dengan metode dan model pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan 

kemampuannya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mencari solusi bagaimana 

membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika dengan 

mengetengahkan peranan scaffolding sebagai solusi dengan pertimbangan bahwa 

peranan bantuan di saat diperlukan siswa adalah sesuatu yang sangat berarti dan 

merupakan hal penting. 

 Scaffolding yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemberian bantuan 

secukupnya kepada siswa yang didasarkan pada bentuk kesulitan yang dialami oleh 

setiap siswa. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk dengan menggunakan 

perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana, dorongan, 

peringatan, menguraikan masalah-masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, 

memberikan contoh, dan tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar 

mandiri.  

 Bantuan yang diberikan seorang guru bukanlah mengajarkan sedikit demi 

sedikit tugas yang diberikan tetapi dengan mengaktifkan siswa untuk berpikir, 
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mengarahkan siswa bukan memaksakan arahan, serta menghargai mereka dalam 

mengemukakan pendapat walaupun terkadang sulit untuk diterima. Jadi fungsi 

belajar adalah membuat siswa mampu menyelesaikan masalah sendiri. Di dalam 

proses belajar guru hanya sebagai mediator dan fasilitator dan juga membantu siswa 

untuk menemukan pengetahuannya dengan cara memberikan informasi dan arahan 

sampai siswa tersebut paham atas arahan diri mereka sendiri.  

 Scaffolding pertama kali digagas oleh Vygotsky, seorang ahli psikologi dari 

Rusia, yang selanjutnya dipopulerkan oleh Bruner, seorang ahli pendidikan 

matematika. Vygotsky mengutarakan gagasan  Zone of  Proximal Development 

(ZPD) dan Scaffolding. Menurut Vygotsky setiap siswa mempunyai apa yang 

disebut dengan Zone of  Proximal Development (ZPD), yang dikatakan sebagai 

jarak antara tingkat perkembangan actual dengan tingkat perkembangan potensial 

yang lebih tinggi Dalam hal ini Vygotsky berpendapat bahwa ,siswa akan mampu 

maksimal bila dibantu secukupnya.  Apabila siswa belajar tanpa dibantu, dia akan 

tetap berada di daerah aktual tanpa bisa berkembang ketingkat perkembangan 

potensial yang lebih tinggi. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah bagaimana 

menyusun strategi scaffolding yang efektif dan efisien sehingga mampu 

mengembangkan kemampuan aktual siswa kearah kemampuan potensial.  

 Menurut Lange (2002,53) ada dua langkah utama yang terlibat dalam 

scaffolding pembelajaran: (1) pengembangan rencana pembelajaran untuk 

membimbing peserta didik dalam  memahami  materi baru, dan (2) pelaksanaan 

rencana, guru memberikan bantuan kepada peserta didik pada setiap langkah dari 

proses pembelajaran. Scaffolding terdiri dari beberapa aspek khusus yang dapat 
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membantu peserta didik dalam internalisasi penguasaan pengetahuan. Berikut 

aspek-aspek scaffolding: 

1. Intensionalitas: Kegiatan ini mempunyai tujuan yang jelas terhadap 

aktivitas pembelajaran berupa bantuan yang selalu diberikan kepada setiap 

siswa yang membutuhkan. 

2. Kesesuaian: Jika siswa yang tidak bisa menyelesaikan sendiri 

permasalahan yang dihadapinya, maka guru memberikan bantuan 

penyelesaiannya. 

3. Struktur: Modeling dan mempertanyakan kegiatan terstruktur di sekitar 

sebuah model pendekatan yang sesuai dengan tugas dan mengarah pada 

urutan alam pemikiran dan bahasa. 

4. Kolaborasi: Guru menciptakan kerjasama dengan peserta didik dan 

menghargai karya yang telah dicapai oleh siswa. Peran guru adalah 

kolaborator bukan sebagai evaluator. 

5. Internalisasi: Eksternal scaffolding untuk kegiatan ini secara bertahap 

ditarik sebagai pola yang diinternalisasi oleh siswa. 

Larkin (2002,50) menyatakan scaffolding salah satu prinsip pembelajaran 

yang efektif yang memungkinkan guru untuk mengakomodasikan kebutuhan 

peserta didik masing-masing.   

 Dalam hal ini scaffolding dapat dikatakan sebagai jembatan yang digunakan 

untuk menghubungkan apa yang sudah diketahui siswa dengan sesuatu yang baru 

atau yang akan dikuasai/diketahui siswa.  Hal yang utama dalam penerapan  

scaffolding  terletak pada bimbingan guru. Bimbingan guru diberikan secara 

bertahap setelah siswa diberi permasalahan, sehingga kemampuan aktualnya 
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mencapai kemampuan potensial. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, 

dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah 

pemecahan, atau memberikan contoh sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis serta motivasi belajar dan hasil belajar yang lebih baik 

yaitu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas pelajaran matematika 

yang diperolehnya di kelas dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari- 

hari. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

rumusan masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana proses penerapan teknik scaffolding yang mampu meningkatkan 

kemampuan ketrampilan berpikir kritis, motivasi belajar dan hasil belajar dalam 

kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siswa kelas 2B? 

2. Bagaimana perkembangan ketrampilan berpikir kritis siswa selama belajar 

dengan teknik pembelajaran menggunakan teknik scaffolding? 

3. Bagaimana perkembangan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika yang menggunakan bahasa Inggris pada siswa kelas 2B selama 

belajar dengan menggunakan teknik scaffolding? 

4. Bagaimana perkembangan belajar serta hasil belajar siswa selama teknik 

scaffolding diterapkan di kelas 2B pada mata pelajaran Matematika? 

5. Hambatan apa saja yang ditemui di kelas pada saat mengajarkan pelajaran 

Matematika yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dengan 

menggunakan teknik scaffolding? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Terkait erat dengan masalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya, tujuan 

penelitian selama ini adalah memperbaiki strategi pembelajaran dalam pelajaran 

matematika terkait dengan topik soal cerita yang menggunakan bahasa pengantar 

bahasa Inggris yang menjadi kerisauan guru di kelas 2B. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan kefektivan penerapan teknik scaffolding 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, motivasi belajar serta hasil belajar 

dalam hal ini khususnya nilai Matematika siswa kelas 2B Sekolah Mahabodhi 

Vidya, serta menganalisa tingkat perkembangan masing- masing variabel tersebut 

selama penerapan teknik scaffolding dilakukan. Lebih lanjut, melalui penelitian ini 

dapat terlihat hambatan- hambatan yang akan ditemui ketika diterapkan teknik 

scaffolding diterapkan di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bukti empiris tentang 

dampak penerapan teknik scaffolding dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis, motivasi belajr siswa serta hasil belajar siswa khususnya nilai Matematika di 

kelas. Model pengajaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai slaah satu 

referensi sebagai salah satu teknik pengajaran di kelas. 

Manfaat praktis bagi guru dan siswa adalah pengetahuan penerapan teknik 

sacffolding ini berguna untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan minat 

siswa dalam bidang mata pelajaran yang dipelajari. Dikarenakan tuntutan 

kurikulum untuk menerapkan sistem pembelajaran mandiri dan bermakna baik 

secara individu dan kelompok, guru dapat menggunakan teknik scaffolding untuk 

memperkaya mutu pengajaran yang lebih baik. Penerapan teknik scaffolding dapat 
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dimanfaatkan guru untuk selalu berinisiatif dan termotivasi untuk memperbaiki 

metode pengajaran sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri guru dlaam 

mengajar di kelas. Hal ini terjadi berkat meningkatnya pengetahuan dan 

ketrampilan guru di kelas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Penerapan dua kurikulum yang digabungkan yaitu Cambridge dan 

KTSP 2006 berbasis pembelajaran yang aktif dan kolaborasi di dalam kegiatan 

peembelajaran Matematika dengan bahasa pengantar bahasa Inggris telah 

menemui hambatan. Guru masih mengalami kesulitan membimbing siswa 

untuk belajar secara mandiri dan berpikir kritis dalam memecahkan soal cerita 

matematika yang menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menjadikan siswa 

belum dapat mengembangkan motivasi, serta hasil belajar yang maksimal di 

kelas. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka guru memerlukan teknik 

pengajaran yang tepat di kelas, yaitu Teknik Scaffolding. Teknik Scaffolding 

memiliki banyak teknik dasar yang memungkinkan guru untuk memberikan 

bantuan ekstra agar siswa mampu memecahkan soal cerita yang menggunakan 

bahasa Inggris. Teknik ini digunakan, selain untuk mengatasi kesulitan siswa 

dalam memecahkan soal cerita matematika yang menggunakan bahasa 

pengantar bahasa Inggris sekaligus membekali siswa agar memiliki 

kemampuan untuk bekerja mandiri dan berkolaborasi yang merupakan tujuan 

pembelajaran Sekolah Mahabodhi Vidya.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat masalah yang 

teridentifikasi, yaitu kurang berkembangnya keterampilan berpikir kritis 

mengakibatkan siswa memiliki motivasi belajar yang rendah dalam pelajaran 

matematika dan tentu saja hasil belajar yang dititikberatkan pada nilai ujian 

akhir semester yang tidak mampu melampau target KKM. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya 

difokuskan pada penerapan teknik pengajaran Scaffolding untuk meningkatkan 

motivasi, keterampilan berpikir kritis, dan hasil belajar matematika yaitu nilai 

akhir semester. Selain itu penelitian ini juga dibatasi hanya pada peserta didik 

kelas 2B sekolah Mahabodhi Vidya.  

Terdapat tiga hal pokok yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimsiswaah penerapan teknik scaffolding dalam proses 

pembelajaran dan apakah penerapan teknik scaffolding dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, motivasi belajar, serta hasil belajar pada nilai akhir 

ujian semester dan apakah sajakah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan 

teknik scaffolding di kelas? 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan 

ketrampilan berpikir kritis, motivasi belajar, serta hasil belajar yang 

dititikberatkan pada nilai akhir semester pelajaran matematika di kelas 2B. 

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi para guru 

sebagai sumber informasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam 

kelas, terutama dalam kegiatan mengajar matematika dengan topik soal cerita 

yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya serta wawasan 
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bagi untuk sekolah agar dapat mendorong tingkat keprofesionalisme guru 

dalam dunia pendidikan. 

Bab II Landasan Teori 

Teknik pengajaran dengan Scaffolding adalah salah satu teknik yang 

pola pembelajaran matematika yang diuraikan secara bertahap dan termediasi. 

Scaffolding memiliki kemiripan pendekatan pemeblajaran kooperatif, 

pembelajaran kontekstual dan lain- lain. Scaffolding yang didasari oleh teori 

Vigotsky merupakan metode pembelajaran dimana guru sebagai fasilitator 

yang membantu siswa yang memiliki kesulitan belajar. Hal ini dharapkan dapat 

memotivasi keaktifan dan keterlibatan siswa dalam upaya proses belajar 

dengan memanfaatkan pengetahuan awal dan gaya belajar masing- masing 

siswa. 

Berpikir kritis merupakan kegiatan yang aktif dan gigih serta memiliki 

pertimbangan yang cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk 

pengetahuan apapun yang diterima dipandang dari berbagai sudut alasan yang 

mendukung dan menyimpulkan. Ketika mengerjakan soal cerita matematika 

dalam bahasa Inggris tingkat kemampuan berpikir kritis siswa mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam mengintepretasikan soal cerita dan 

menyelesaikannya. 

Motivasi adalah semangat dari dalam diri seseorang yang secara sadar 

mendorongnya untuk melakukan tindakan agar tujuan tercapai. Dalam hal ini 

semangat siswa untuk sukses akan secara sadar timbul dikarenakan dorongan 

oleh guru dengan penerapan teknik scaffolding. Indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah laku siswa yang berupa 
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perubahan tingkat perhatian siswa terhadap pelajaran, usaha siswa untuk 

mencapai kesuksesan, kepercayaan diri dan kepuasan siswa terhadap 

prestasinya. 

Hasil belajar secara umum adalah adalah suatu hasil yang diperoleh 

siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta 

bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor, yang dinyatakan dalam symbol, huruf 

maupun kalimat. Dalam penelitian ini hasil belajar yang diteliti lebih dalam 

adalah aspek kognitif yaitu pengetahuan dan kemapuan akhir siswa dalam 

memecahkan soal cerita matematika dalam bahasa Inggris. 

Bab III Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 3 siklus penelitian yang terdiri dari 

langkah berikut: langkah perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Penelitian dilakukan dilakukan di Sekolah Mahabodhi Vidya, Kalideres 

Jakarta Barat. Waktu penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada bulan 

Oktober 2018 hingga November 2018 dengan subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas 2B. 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu 

penyusunan desain pembelajaran, dilanjutkan penyusunan teknik dan intrumen 

penelitian yang kemudian dilakukan validasi instrumen penelitian berupa 

triangulasi data. Setelah itu dilakssiswaan penelitian yang dilanjutkan dengan 

analisis data yang sudah diperoleh. Tahap selanjutnya dilakukan pembahasan 



  17 
 

berdasarkan analisis data yang sudah diperoleh dan tahap terkahir adalah 

menyusun kesimpulan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penerapan teknik scaffolding 

dalam proses pembelajaran matematika dengan bahasa pengantar bahasa 

Inggris. Penelitian dimulai dari siklus satu yang berisi tentang perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi dan dilanjutkan dengan pembahasan siklus-

siklus berikutnya. Pembahasan ini juga dilakukan dengan mengkaitkan hasil 

pengolahan data yang diperoleh dengan fakta-fakta yang telah diamati dan 

ditemukan lapangan serta kendala yang dialami selama penelitian dan cara 

mengatasinya. 

Bab V Hasil dan Saran 

Pada bab ini berisikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 

Kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan. Ditambahkan pula dalam bab ini mengenai 

keterbatasan dalam penerapan teknik scaffolding di kelas peneliti. Selain itu 

disebutkan pula beberapa saran implementasi yang diberikan penulis bagi guru 

maupun untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 




