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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika sudah menjadi pembelajaran yang paling 

penting bila dibandingkan mata pelajaran lain. Selain diujikan dalam ujian 

nasional sebagai salah satu pedoman penentuan kelulusan, pembelajaran 

matematika secara tidak langsung sangat diutamakan hasilnya diberbagai tingkat 

pendidikan, terutama ditingkat sekolah dasar (SD). 

Matematika, menurut Ruseffendi, adalah bahasa simbol; ilmu deduktif; 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur 

yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefenisikan, ke aksioma atau postulat, 

dan akhirnya ke dalil (Heruman 2010:1). Pendapat di atas menjelaskan bahwa 

matematika merupakan ilmu pasti, karena dalam menghitung secara detail dan 

benar membutuhkan pemikiran yang pasti pula. Sehingga dalam pembelajaran 

matematika, siswa perlu mengetahui proses dalam mengerjakannya, agarsiswa 

mudah dalam memahami dan mengerjakan persoalan matematika. 

Sedangkan hakikat matematika, menurut Soedjadi, yaitu memiliki objek 

tujuan abstrak bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif 

(Heruman 2010:1).  Jadi, pembelajaran matematika bersifat abstrak, dimana 

tujuannya agar siswa mampu dalam menghitung dengan menggunakan rumus 

matematika.  

Siswa sekolah dasar (SD) berumur berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 

12 atau 13 tahun. Menurut Piaget (dalam Heruman 2010:1), mereka berada pada 

fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah 
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kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. 

Usia perkembangan kognitif siswa SD masih terikat dengan objek yang 

konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Sedangkan objek dasar yang 

dipelajari dalam matematika adalah abstrak. Keabstrakan dalam pembelajaran 

matematika dapat diwujudkan dengan yang lebih konkret agar siswa mudah 

memahami pelajaran. Pembelajaran matematika pada fase konkret, melalui 

tahapan konkret, semi konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak. Tahapan 

konkret kegiatan yang dilakukan anak adalah untuk mendapatkan pengalaman 

langsung. Tahap semi konkret sudah tidak perlu memanipulasi konkret, tetapi 

melalui gambaran dari objek yang dimaksud. Kegiatan yang dilakukan anak pada 

tahap semi abstrak melihat benda sebagai ganti gambar untuk dapat berpikir 

abstrak. Sedangkan pada tahap abstrak anak sudah mampu berpikir tanpa kaitan 

dengan objek-objek konkret. 

Menurut teori Bruner dalam Aisyah, dalam Ula (2012:25) menyatakan 

anak berkembang melalui tiga tahap perkembangan mental, yaitu: (1) Tahap 

enaktif, pada tahap ini dalam belajar anak menggunakan atau memanipulasi 

objek-objek konkret secara langsung. (2)  Tahap ikonik, pada tahap ini kegiatan 

anak didik mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek 

konkret. (3) Tahap simbolik, tahap ini merupakan tahap memanipulasi simbol-

simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. Aktifitas 

pendekatan scientific pada pembelajaran matematika yang terlihat yaitu kegiatan 

mengamati, mencoba, dan menalar. Masih belum terlihat aktifitas pendekatan 

scientific yang lain seperti menanya dan mengkomunikasikan. 
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Berdasarkan hasil observasi sejak tanggal 21 sampai dengan 25 April 2015 

di kelas IV SDN Bedalisodo 03 Wagir menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika masih rendah. Rendahnya aktifitas belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV pada pembelajaran Matematika 

yang terlihat yaitu di awal pembelajaran guru menjelaskan materi dan meminta 

siswa untuk memperhatikan, banyak siswa yang tidak berani mengajukan 

pertanyaan, cara berpikir siswa masih terpacu pada buku paket dan apa yang 

sudah dijelaskan oleh guru, guru belum memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencari pengetahuan sendiri dengan melakukan kegiatan mencoba, dan di 

akhir pembelajaran belum nampak kegiatan mempresentasikan hasil pekerjaan 

baik individu ataupun kelompok. 

  Selama proses pembelajaran, guru dalam menyampaikan materi sudah 

menggunakan berbagai metode diantaranya yaitu, ceramah, tanya jawab dan 

penugasan. Namun, terlihat selama proses pembelajaran guru lebih aktif 

dibandingkan siswanya dan proses pembelajaran tersebut masih berpusat pada 

guru. Sehingga berbagai metode pembelajaran yang telah dilakukan guru 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang belum optimal. 

Marlenawati (2014:4) menjelaskan, “Banyak para ahli yang menyakini 

bahwa melalui pandekatan saintifik atau ilmiah, selain dapat menjadikan siswa 

lebih aktif dalam mengkontruksi pengetahuan dan keterampilan, juga dapat 

mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta 

dari suatu fenomena atau kejadian,…” 

Penjelasan tersebut memperkuat bahwa pendekatan scientific bisa 

dijadikan metode untuk mengajarkan siswa untuk menemukan fakta-fakta yang 
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konkret dari beberapa aktifitas belajar yang ada. Penguatan proses pembelajaran 

matematika melalui pendekatan saintifik, mendorong siswa lebih mampu dalam 

mengamati, menanya, mengeksplorasi/mencoba, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan atau mempresentasikan (Triana, 2014). 

Kegiatan  mengamati dalam pembelajaran hendaklah  guru membuka 

secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Kegiatan 

“menanya” dalam kegiatan pembelajaran adalah  mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik).  

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” adalah memproses 

 informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Kegiatan mencoba adalah kegiatan seperti melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian,/aktivitas, dan wawancara dengan nara sumber. Sedangkan 

Kegiatan “mengkomunikasikan”adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. (Permendikbud Nomor  81A/2013) 

Terdapat hasil penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Fatchurrozi 

(2015) menyimpulkan “penerapan pendekatan saintifik di SMPN 11 Malang pada 

kelas VII-G aspek mengamati telah mendapat kriteria sangat baik. Aspek 

menanya pada hari pertama telah mendapat kriteria sangat baik, tetapi hari kedua 

http://ruangkreasikita.blogspot.com/2014/03/permendikbud-81a2013-tentang.html
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cukup baik. Aspek menalar mendapat kriteria sangat baik, aspek mencoba 

mendapat kriteria baik dan aspek membuat jejaring mendapat kriteria sangat baik. 

Pada aktivitas guru, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup telah mencapai 

kriteria sangat baik”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

pendekatan scientific dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selain itu 

juga dapat memperbaiki aktivitas guru dalam mengajar di kelas.  

Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian tindakan kelas mengenai 

“PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN 

SCIENTIFIC SISWA KELAS IV SDN BEDALISODO 03 WAGIR.” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pendekatan scientific untuk meningkatkan aktivitas

belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika siswa kelas IV SDN

Bedalisodo 03 Wagir?

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan

pendekatan scientific dalam proses pembelajaran matematika siswa kelas

IV di SDN Bedalisodo 03 Wagir?

1.3 Tujuan 

1. Mendeskripsikan penerapan pendekatan scientific untuk meningkatkan

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika siswa kelas

IV SDN Bedalisodo 03 Wagir.
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2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan

pendekatan scientific dalam proses pembelajaran matematika siswa kelas

IV di SDN Bedalisodo 03 Wagir.

1.4 Hipotesis Tindakan 

Penerapan pendekatan scientific dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa 

dalam pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SDN Bedalisodo 03 Wagir 

Malang. 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Secara Teoristis

Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan aktivitas belajar siswa dalam

pembelajaran matematika melalui pendekatan scientific. Hasil penelitian

ini diharapkan mampu memberikan proses pembelajaran yang lebih

bermakna dengan melibatkan siswa untuk melakukan aktivitas, sehingga

akan menghasilkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif.

2. Secara Praktis

a. Bagi siswa

Siswa bisa mencari pengetahuan sendiri dengan mengamati, menanya,

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang didapat.

b. Bagi guru

Bisa dijadikan bekal untuk menerapkan pendekatan scientific nanti

apabila sudah mulai diterapkan kembali kurikulum 2013.
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c. Bagi sekolah

Membantu sekolah dalam memberikan mutu pendidikan yang lebih

baik.

d. Bagi penelitian lanjut

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian

selanjutnya.

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas IV SDN

Bedalisodo 03 Wagir Malang dengan jumlah 20 siswa.

2. Penelitian ini menekankan penerapan pendekatan scientific dengan

langkah pembelajarannya meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya,

menalar, mencoba dan mengkomunikasikan.

3. Aspek yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa meliputi mengamati,

menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan selama proses

pembelajaran matematika.

1.7 Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

1. Kegiatan  mengamati dalam pembelajaran hendaklah  guru membuka

secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan

membaca. (Permendikbud Nomor  81A/2013)

2. Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran adalah  mengajukan

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati

atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang

http://ruangkreasikita.blogspot.com/2014/03/permendikbud-81a2013-tentang.html
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diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik). (Permendikbud Nomor  81A/2013) 

3. Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” adalah memproses

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan

kegiatan mengumpulkan informasi. (Permendikbud Nomor  81A/2013)

4. Kegiatan mencoba adalah kegiatan seperti melakukan eksperimen,

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati

objek/kejadian,/aktivitas, dan wawancara dengan nara sumber.

(Permendikbud Nomor  81A/2013)

5. Kegiatan “mengkomunikasikan”adalah menyampaikan hasil pengamatan,

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media

lainnya. (Permendikbud Nomor  81A/2013)

6. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana

dimaksud terintegrasi pada keterampilan proses sains dan metode ilmiah

yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk

jejaring untuk semua mata pelajaran (Sudarwan, dalam Qomariyah, 2014).

7. Pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman

belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan (Heruman,

2010:4).

8. Aktivitas belajar adalah merupakan tindakan dan perilaku siswa  yang

kompleks. (Dimyati dan Mudjiono dalam Isnaini, 2012)
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