
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal 

merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

Melalui sekolah, siswa belajar berbagai macam hal. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki ciri objek 

abstrak, pola pikir deduktif dan konsisten juga tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belajar matematika 

memerlukan pemikiran rasional, karna matematika mamiliki struktur yang 

kuat dan jelas konsepnya. Tujuan dari belajar matematika adalah (1) melatih 

cara berfikir nalar dan bernalar dalam menarik kesimpulan misal melalui 

penyelidikan, eksperimen, eksplorasi, (2) mengembangkan aktifitas, 

kreatifitas, dan melibatkan imajinasi untuk melakukan penemuan dalam 

mengembangkan pemikiran , rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan 

serta mencoba-coba, (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, 

(4) mengembangkan kemampuan.  

 Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika 

disebabkan oleh berbagai faktor. Proses pembelajaran di kelas selama ini masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan metode ceramah 

menjadi pilihan utama guru dalam menyampaikan materi. Penggunaan metode 

bervariasi dalam pembelajaran cenderung menghasilkan kegiatan belajar 

mengajar yang tidak maksimal dan membosankan. Disamping strategi 

pembelajaran yang berpusat pada guru, pelajaran yang disampaikan cenderung 

teoritis dan jarang di kaitkan dengan dunia nyata. Pemilihan pendekatan dan 

metode pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran matematika, sebab disamping untuk pencapaian tujuan juga harus 

mempertimbangkan karakteristik dan setting pembelajaran matematika tersebut.  



Pembelajaran matematika selama observasi yang dilakukan tanggal 12-13 

Juli yang digunakan oleh guru matematika di SMP Negeri 1 Kota Bima adalah 

pembelajaran dengan model ceramah dan penugasan. Proses belajar mengajar 

sekarang ini menuntut guru tidak lagi hanya mentransfer ilmu pengetahuan, 

tetapi siswa sendiri yang harus membangun pengetahuannya. Siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. Sesuai dengan konstruktivisme, siswa dibiasakan untuk memunculkan ide-

ide baru, memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya. Pendekatan scaffolding perlu digunakan sebagai upaya peningkatan 

proses belajar mengajar, sehingga siswa memiliki kemampuan dalam memahami 

konsep materi, sikap positif juga keterampilan 

Scaffolding adalah pemberian bantuan sejumlah bantuan kepada peserta 

didik selama tahap – tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi 

bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab 

yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya (Slavin, 1997). 

Menurut Vygotsky (1962) scaffolding merupakan bentuk bantuan yang 

tepat waktu yang juga harus ditarik tepat waktu ketika interaksi belajar 

sedang terjadi saat anak – anak mengerjakan puzzle, membangun miniatur 

bangunan, mencocokan gambar dan tugas – tugas pelajaran lainnya.  

Scaffolding atau pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa dapat 

berupa gambar, petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah – 

masalah kedalam langkah – langkah pemecahan, memberikan contoh, dan 

tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. Pemberian 

bantuan ini bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan masalah – masalah 

yang diberikan secara mandiri. Pemberian bantuan dalam pendekatan 

scaffolding ini dapat berupa kelompok maupun individual. Bantuan diberikan 

berkelompok apabila siswa menemukan masalah dan kesulitan yang sama. 

Sedangkan bantuan individual diberikan apabila permasalahan yang 

ditemukan berbeda dengan siswa yang lain. Bantuan dilakukan ditempat 

khusus. 



Komponen lain yang juga menentukan berhasilnya pembelajaran adalah 

sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang diperlukan 

sebagai alat bantu pada saat proses pembelajaran, misalnya alat peraga 

sebagai alat bantu yang digunakan oleh guru pada saat menerangkan materi. 

Materi ajar adalah komponen lain yang menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Materi ajar yang cenderung kompleks dan terlalu abstrak, 

membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep materi yang 

diajarkan, sehingga siswa akan merasa malas untuk belajar dan prestasi 

belajar matematika menjadi rendah. Hasil pengamatan peneliti yang dilakukan 

di SMP Negeri 1 Kota Bima khususnya kelas VII-6 menunjukkan bahwa 

kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, dimana guru 

berperan lebih dominan daripada siswa.  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

pendekatan scaffolding, maka siswa belajar bukan dengan menghafal. Semua 

kegiatan pembelajaran harus bermakna bagi siswa, berorientasi pada pemecahan 

masalah dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

sendiri jawaban tentang suatu permasalahan dengan intensitas bantuan yang 

semakin lama semakin berkurang. Dengan penerapan pendekatan scaffolding 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pelajaran 

matematika. Dalam kaitan pentingnya scaffolding sebagai salah satu faktor 

penting untuk meraih prestasi akademik, maka dalam penyusunan skripsi ini 

penulis tertarik untuk meneliti :”Pembelajaran Matematika Pada Materi 

Bilangan Bulat Dengan Pendekatan Scaffolding Terhadap Prestasi Belajar  

Siswa Kelas VII-6 Smp Negeri 1 Kota Bima”. 

1.2  Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah ketuntasan belajar matematika siswa kelas VII-6 SMPN 1 

Kota Bima pada materi bilangan bulat dengan pendekatan scaffolding? 



2. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas VII-6 SMP Negeri 1 Kota 

Bima pada materi bilangan bulat dengan pendekatan scaffolding? 

3. Bagaimanakah aktivitas guru kelas VII-6 SMP Negeri 1 Kota Bima pada 

materi bilangan bulat dengan pendekatan scaffolding?  

1.3 Pembatasan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka pada penelitian ini yang menjadi pokok-pokok bahasan adalah sebagai 

berikut: 

1. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa 

dari kegiatan belajar mengajar dalam bidang akademik di sekolah 

dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar dalam penelitian ini 

membatasi prestasi belajar matematika pada pokok bahasan bilangan 

bulat khususnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian serta sifat – sifat operasi bilangan bulat. 

2. Scaffolding 

Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada siswa dalam 

pembelajaran matematika, setelah itu mengurangi bantuan dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Scaffolding 

atau pemberian bantuan yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada 

scaffolding atau pemberian bantuan berupa gambar yang dapat 

membantu siswa dalam pemecahan masalah mengenai bilangan bulat. 

3. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari Bilangan bulat positif 

(bilangan asli), bilangan nol,  dan bilangan bulat negatif (lawan 

bilangan asli). Pembelajaran bilangan bulat yang dimbil dalam 

penelitian ini adalah operasi hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian serta sifat - sifat pada bilangan bulat.  



1.4  Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan sebaiknya harus ada tujuan yang ingin dicapai agar 

kegiatan yang dilaksanakan menjadi terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan di 

atas. Secara rinci tujuan tersebut adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan ketuntasan belajar matematika siswa kelas VII-

6 SMPN 1 Kota Bima pada materi bilangan bulat dengan pendekatan 

scaffolding.  

2. Untuk mendiskripsikan aktivitas belajar siswa kelas VII-6 SMP Negeri 

1 Kota Bima pada materi bilangan bulat dengan pendekatan 

scaffolding. 

3. Untuk mendiskripsikan aktivitas guru kelas VII-6 SMP Negeri 1 Kota 

Bima pada materi bilangan bulat dengan pendekatan scaffolding. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah : 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi  pendidikan matematika dan memperkaya hasil penelitian yang telah 

ada dan dapat memberi gambaran mengenai pengaruh pendekatan 

scaffolding terhadap prestasi belajar. 

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi khususnya kepada para orang tua, konselor sekolah 

dan guru dalam upaya membimbing dan memotivasi siswa untuk 

menggunakan berbagai bantuan yang bisa dimanfaatkan.  

1.6  Sistematika Skripsi 

Sistematika isi dan penulisan skripsi ini antara lain : 

Bab I : Pendahuluan 



Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan 

pokok-pokok  bahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian serta 

sistematika skripsi 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori – teori yang digunakan dalam menganalisis 

permasalahan penelitian, yang nantinya akan digunakan sebagai 

dasar dalam pemecahan masalah. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Berisi tentang identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, 

populasi    dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan 

data, metode analisis instrumen serta metode analisis data. 

Bab IV : Laporan Penelitian 

Berisi tentang laporan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari 

orientasi kancah penelitian, persiapan penelitian, pelaksanaan 

penelitian serta analisis data penelitian. 

Bab V : Penutup 

Berisi tentang  pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran 

dari    peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


