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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa teori 

yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu scaffolding, 

penalaran matematis, scaffolding dalam penalaran matematis, soal cerita 

matematika dan scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

Penjelasan secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut.  

2.1 Scaffolding 

2.1.1 Definisi Scaffolding 

Scaffolding menurut Vygotsky, adalah memberikan bantuan atau dorongan 

kepada peserta didik pada pembelajaran kemudian peserta didik melanjutkan atau 

mengambil alih stelah memahami bantuan yang diberikan tenaga pengajar 

(Alfinah, Winatha, & Nurdin, 2015).  Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, dan menguraikan masalah yang bertujuan agar siswa 

mandiri (Mamin, 2008). Lebih lanjut mengenai scaffolding merupakan sebuah 

dukungan atau dorongan yang diberikan oleh tenaga pendidik (guru) kepada 

peserta didik agar berpartisipasi dan memperoleh kemampuan dalam pemecahan 

masalah (Belland, 2014). Lebih lanjut lagi menurut Indrawati (2017) bahwa 

scaffolding merupakan bantuan kepada peserta didik untuk menyelesaikan 

pemecahan masalah dimana pelaksanaannya diberikan bimbingan oleh guru, 

peserta didik juga mendapatkan bantuan infomasi melalui kegiatan diskusi 

maupun pembelajaran kelompok.  
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa scaffolding adalah 

sebuah bantuan kepada siswa yang diberikan oleh guru, dimana bantuan tersebut 

akan berkurang sampai akhirnya siswa dapat menyelesaikan atau melanjutkan 

setelah memahami bantuan yang telah diberikan. 

2.1.2 Karakteristik Scaffolding 

Ciri khas dari scaffolding yaitu pemberian bimbingan atau bantuan yang 

selalu diberikan kepada siswa agar dapat menyelesaikan pemecahan masalah 

(Fitriani, Hudiono, & Hamdani, 2014). Menurut  Roehler  dan  Cantlon (Bikmaz 

et al., 2010) menyatakan bahwa terdapat lima karakteristik pembelajaran 

scaffolding sebagai berikut, 1) menyajikan penjelasan, yaitu penjelasan-penjelasan 

berikut menyatakan pernyataan yang jelas, dimana peserta didik memahami 

bagaimana, kapan dan mengapa tentang apa yang dipelajari; 2) melibatkan 

partisipasi peserta didik, yaitu dalam prosess belajar mengajar peserta didik 

diberikan kesempatan untuk ikut serta. Setelah guru memberikan penjelasan 

materi yang harus dilengkapi dengan tugas yang akan diberikan, peserta didik 

mengerjakan sesuai dengan yang mereka ketahui dan pahami; 3) memeriksa dan 

mengklarifikasi pemahaman peserta didik, jika terdapat kebeneran, pendidik 

kemudian memberikan tindakan memeriksa/ menguji respon peserta didik, 

sebaliknya jika didapatkan peserta didik tidak sesuia kebenaran, pendidik 

memberikan konfirmasi kebenaran kepada peserta didik; 4) memperagakan 

perilaku yang ditentukan, yaitu perilaku pengajaran ini merupakan bagaimana 

seseorang harus bertindak sesuai dengan kompetensi dasar yang ditentukan. 

Perilaku ini meliputi peragaan dalam kempuan berbicara yang lantang dan 

berpikir dengan baik; 5) mengajak peserta didik untuk menyumbangkan 
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petunjuk/ide/clue, peserta didik didorong untuk memberikan kontribusi ide 

berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran dan tugas/ latihan. 

Penjelasan di atas menyatakan bahwa karakteristik scaffolding yaitu berupa 

bantuan guru kepada siswa selama aktivitas mengajar. Selanjutnya hal yang 

paling utama yaitu pada bimbingan seorang guru kepada siswa agar siswa dapat 

memperoleh dan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Kemudian 

scaffolding tidak pernah terlepas dari pujian oleh guru kepada siswa ketika siswa 

melakukan sebuah kesalahan agar kepercayaan diri tidak menurun. 

2.1.3 Langkah-langkah Scaffolding 

Menurut (Fitriani et al., 2014) bahwa scaffolding merupakan bantuan yang 

diberikan guru kepada siswa yang bertujuan agar siswa dapat menyelesaikan soal 

yang ditugaskan. Guru bertugas sebagai mediator scaffolding kepada siswa. 

Langkah-langkah scaffolding dalam pembelajaran menurut Anghileri (2006) yaitu 

sebagai berikut, 1) interaksi awal; 2) menjelaskan materi; 3) menentukan ZPD 

atau atau zona perkembangan proksimal, yaitu memantau kemampuan awal siswa 

dengan melihat hasil belajar sebelumnya; 4) pembentukan kelompok menurut 

tingkat ZPD-nya; 5) pemberian tugas atau latihan soal-soal bertingkat; 6) diskusi 

tugas, guru mendorong siswa agar mengerjakan atau menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan mandiri maupun kelompok; 7) bantuan siswa, yaitu guru 

memberikan bantuan agar siswa yang memiliki ZPD tinggi membantu siswa yang 

memiliki ZPD rendah; 8) kesimpulan, yaitu guru bersama-sama dengan murid 

menyimpulkan hasil belajar. 

Anghileri (2006) berpendapat bahwa terdapat tiga tingkat pada 

pembelajaran scaffolding sebagai berikut, 1) tingkat pertama yakni reviewing, 
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adalah meminta siswa untuk membaca ulang atau mengulas kembali hal-hal yang 

diperlukan; 2) tingkat kedua yakni explaining dan restructuring, adalah interaksi 

guru kepada siswa agar ide-ide dapat tersampaikan; c) tingkat ketiga yakni 

developing conceptual thinking, adalah mengarahkan siswa agar mampu berfikir 

konseptual mengenai ide-ide yang didapat kemudian guru bersama siswa 

mengungkapkan hasil yang diperoleh. 

2.1.4 Kelebihan & Kelemahan Pemberian Scaffolding 

Berikut adalah kelebihan dan kelemahan pemberian scaffolding, adapaun 

kelebihan yaitu, 1) menumbuhkan keingintahuan siswa pada sesuatu yang akan 

datang sehingga dapat memotivasi siswa agar antusias dalam pembelajaran, serta 

siswa lebih berani dalam mengambil resiko dan mengakui kesalahan maupun 

keberhasilan; 2) dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar; 4) dapat 

mengembangkan bakat siswa sejak awal (Sutiarso, 2009). Sedangkan kekurangan 

yaitu, 1) guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta ZPD 

setiap siswa; 2) siswa menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari pendidik 

berkurang; 3) banyak waktu yang terhabiskan (Sutiarso, 2009). 

Adapun antsipasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelemahan 

pemberian scaffolding sebagai berikut, 1) Pada kelemahan pertama yakni guru 

kesulitan mengembangkan rancangan scaffolding serta ZPD (Zone Of Proximal 

Development) setiap siswa, solusinya adalah hendaknya guru mempersiapkan 

secara matang rancangan yang akan dilaksanakan sebelum melakukan 

pembelajaran; 2) Pada kelemahan kedua yakni siswa menjadi kurang percaya diri 

apabila bantuan dari pendidik berkurang, solusinya adalah memberikan motivasi 

yang membangun kepada siswa agar besemangat dalam belajar; 3) Pada 
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kelemahan yang ketiga yakni banyak waktu yang terhabiskan, solusinya adalah 

guru hendaknya pintar dalam me-manage waktu agar waktu yang digunakan tepat 

dalam artian materi yang disampaikan dan tujuan kepada siswa tercapai. 

Maka dapat disimpulkan berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut 

bahwasanya guru diharapkan mampu memperhatikan kelebihan dan juga 

mewaspadai kekurangan-kekurangan tersebut agar pemberian scaffolding dapat 

berjalan dengan baik. 

2.2 Penalaran Matematis 

2.2.1 Definisi Penalaran Matematis 

Setiap penyelesaian soal matematika pada dasarnya memerlukan 

kemampuan penalaran. Oleh karena itu menguasai kemampuan penalaran 

merupakan faktor yang wajib dimiliki oleh siswa setelah mempelajari matematika 

(Yenni & Aji, 2016). Menurut Rosita (2008) bahwa penalaran merupakan suatu 

proses berfikir untuk membuat kesimpulan pada suatu pernyataan baru yang benar 

yang telah dibuktikan dan diasumsikan sebelumnya. Abjul (2014) berpendapat 

bahwa penalaran adalah suatu proses pemikiran manusia pada suatu keterangan 

baru mengenai beberapa keterangan lain, dimana keterangan baru tersebuat adalah 

keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya. 

Sumarmo (2010) membedakan penalaran kedalam dua jenis yaitu penalaran 

induktif dan penalaran deduktif. Menurut Sumarmo (2010) bahwa Penalaran 

induktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum dimana dapat bersifat 

benar atau sifat, jika penalaran deduktif adalah menarik kesimpulan berdasarkan 

ketentuan aturan yang bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya. 
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Sedangkan dilihat dari manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat pada pembelajaran matematika, yaitu: 1) bagi guru  : sebagai 

bahan rujukan yang dapat diambil manfaat dan ide dasar dari pembahasan ini, dan 

agar dapat menunjang proses pembelajaran pada kemampuan penalaran sehingga 

sesuai dengan kemampuan penalaran yang dimiliki siswa; 2) bagi siswa : sebagai 

bekal pengetahuan agar lebih meningkatkan kemampuan penalaran matematika 

untuk menyelesaikan soal-soal matematika sehingga siswa dapat membentuk 

sikap logis, kritis, cermat dan kreatif; 3) bagi peneliti : sebagai bahan pemikiran 

yang lebih mendalam akan pentingnya penalaran khususnya dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika. Oleh karena itu kemampuan penalaran matematis sangat 

dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, karena kemampuan berpikir 

mampu mengakomodasi proses berfikir, proses bernalar, sikap kritis siswa dan 

bertanya. 

2.2.2 Indikator Penalaran Matematis 

Menurut Sulistiawati (2013) berpendapat bahwa indikator kemampuan 

penalaran matematis yang digunakan untuk mengukur yaitu, 1) memperkirakan 

memberikan penjelasan/ alasan yang dapat mendukung atau bertolak belakang; 2) 

mempertimbangkan validitas dari argumen yang menggunakan berpikir deduktif 

atau induktif; 3) menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan mengapa 

cara yang digunakan serta jawaban adalah benar dan memberikan penjelasan 

dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Sedangkan 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 

November 2004 tentang rapor menyebutkan bahwa indikator siswa memiliki 

kemampuan dalam penalaran adalah mampu, 1) kemampuan menyajikan 
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pernyataan; 2) kemampuan mengajukan dugaan; 3) kemampuan melakukan 

manipulasi matematika; 4) kemampuan menarik kesimpulan dan memberikan 

alasan terhadap kebenaran solusi; (Wardhani, 2008). 

2.3 Scafolding pada Penalaran Matematika 

Pada tingkatan pemberian scaffolding dalam pembelajaran matematika pada 

tahap pertama yakni reviewing, yaitu meminta siswa untuk membaca ulang atau 

mengulas kembali hal-hal yang diperlukan yaitu : menyatakan pernyataan. Pada 

tingkat kedua yakni explaining dan restructuring¸ yaitu  interaksi guru kepada 

siswa agar ide-ide dapat tersampaikan, sehingga terdapat indikator penalaran yaitu 

: mengajukan dugaan. Pada tingkat ketiga yakni developing conceptual thinking, 

yaitu mengarahkan siswa agar mampu berfikir konseptual mengenai ide-ide yang 

didapat kemudian guru bersama siswa mengungkapkan hasil yang diperoleh, 

sehingga terdapat indikator penalaran yaitu : melakukan manipulasi matematika. 

Manfaat scaffolding pada pembelajaran menurut Bronsfold, Born (dalam 

Mamin, 2008) yaitu : 1) dapat memberikan pandangan kepada siswa tentang tugas 

dalam pembelajaran; 2) dapat membuat siswa mudah memahami tentang tugas 

belajar sehingga siswa mudah menyerap pelajaran; 3) siswa cepat menangkap 

petunjuk-petunjuk dari guru; 4) anak memahami secara jelas perbedaan antara 

pekerjaan anak dengan pencapaian yang diharapkan; 5) siswa tidak mudah frustasi 

dan menghindari resiko; 6) siswa dapat mendefinisikan dengan jelas tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan. 
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2.4 Soal Cerita Matematika 

2.4.1 Definisi Soal Cerita Matematika 

Pada kehidupan sehari-hari ilmu hitung sangat berguna bagi anak-anak. 

Oleh karena itu pemberian latihan soal cerita matematika diambil dari pengalaman 

sehari-hari anak-anak. Menurut Rahardjo & Waluyati (2011) soal cerita 

matematika adalah suatu soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

menggunakan kalimat matematika yang berbentuk bilangan, operasi hitung, dan 

relasi yang bertujuan untuk mencari penyelesaiannya. Soal cerita tersebut memuat 

berbagai persoalan atau permasalahan dimana untuk menyelesaikannya 

menggunakan keterampilan berhitung (Budiyono, 2008). 

Soal cerita merupakan kalimat permasalahan yang mudah dipahami 

(Wijaya, 2008). Menurut Ashlock (dalam Wahyuddin, 2016) bahwa soal cerita 

tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan, soal berupa lisan yaitu sebuah kalimat 

yang dapat mengilustrasikan permasalahan berupa tulisan dalam kehidupan 

sehari-hari. Soal cerita juga dapat dikatakan bentuk evaluasi pendidik kepada 

siswa terhadap materi yang dipelajari (Wahyuddin, 2016). Dari beberapa pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa soal cerita matematika adalah soal matematika 

yang disajikan dalam bentuk cerita dan berkaitan dengan keadaan yang dialami 

siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan permasalahan-permasalahan real yang 

di dalamnya terkandung konsep matematika. 

2.4.2 Macam-macam Soal Cerita Matematika 

Rahardjo & Waluyati (2011) mengutip simpulan dari Syafri Ahmad, 

macam-macam soal cerita dapat dilihat pada operasi hitung dalam soal cerita yaitu 

sebagai berikut :  
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a. soal cerita satu langkah (one step word problem) yaitu soal cerita yang 

mengandung satu jenis operasi matematika (penjumlahan atau pengurangan 

atau perkalian atau pembagian). 

b. Soal cerita dua langkah (two step word problems) yaitu soal cerita yang 

mengandung dua jenis operasi matematika. 

c. Soal cerita lebih dari dua langkah (multistep word problems) yaitu soal 

cerita yang mengandung lebih dari dua jenis operasi matematika. 

2.4.3 Langkah-langkah Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Menurut Budiyono (2008) langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah sebagai berikut; 1) menentukan permasalahan yang ditanyakan 

kedalam kalimat matematika; 2) mengerjakan permasalahan pada langkah 

pertama; 3) menyelesaikan permasalahan sebelumnya menjadi kalimat verbal 

(kalimat sehari-hari). Langkah-langkah tersebut saling berkesinambungan yakni 

siswa akan berhasil menyelesaikan permasalahan ketiga apabila mengerjakan 

dengan benar permasalahan kedua, begitu pula pada langkah kedua akan berhasil 

apabila mengerjakan dengan benar permasalahan pertama. 

Sedangkan menurut Zulkarnain (2011) langkah-langkah menyelesaikan soal 

cerita matematika terdapat 5 langkah, yaitu: 

1) Menentukan hal yang diketahui. 

2) Menentukan hal yang ditanya. 

3) Membuat model matematika. 

4) Melakukan perhitungan. 

5) Menentukan jawaban akhir sesuai dengan perintah soal. 
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2.5 Scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita sangat penting dalam pembelajaran 

matematika. Faktor banyaknya permasalahan sehari-hari pada masyarakat 

memungkinkan kita untuk dapat mempelajari cara menyelesaikan soal cerita. 

Berikut yaitu langkah-langkah scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita : 

Tabel 2.1 Scaffolding dalam menyelesaikan soal cerita (Anghileri, 2006; Zulkarnain, 

2011) 

Langkah Menyelesaikan Soal 

Cerita 
Interaksi Scaffolding Scaffolding yang diberikan 

Menentukan hal yang diketahui Explaining Membimbing siswa agar fokus pada 

soal yang telah diberikan penekanan 

pada kalimat yang memberikan 

informasi penting 

Reviewing Meminta siswa untuk membaca ulang 

soal dan menjelaskan informasi yang ia 

peroleh 

Restructuring Memberikan tanya jawab kepada siswa 

agar mengarahkan ke jawaban yang 

benar 

Menentukan hal yang ditanya Explaining Membimbing siswa agar fokus pada 

soal yang telah diberikan penekanan 

pada kalimat yang memberikan 

informasi penting 

Reviewing Meminta siswa untuk membaca ulang 

soal dan menjelaskan informasi yang ia 

peroleh 

Restructuring Memberikan tanya jawab kepada siswa 

agar mengarahkan ke jawaban yang 

benar 

Membuat model matematika 

 

Explaining Membimbing siswa agar fokus pada 

soal yang telah diberikan penekanan 

pada kalimat yang memberikan 

informasi penting 

Reviewing Meminta siswa untuk membaca ulang 

soal dan menjelaskan informasi yang ia 

peroleh 

Restructuring Memberikan tanya jawab kepada siswa 

agar mengarahkan ke jawaban yang 

benar. 

Membantu siswa untuk 

menyederhanakan sesuatu yang abstrak 

pada soal. 

Menghubungkan pada permasalahan 

yang umum diketahui oleh siswa. 

Melakukan perhitungan Reviewing Meminta siswa untuk mulai 

mengerjakan dengan teliti pada soal 

yang diberikan 

Restructuring Membantu siswa untuk 

menyederhanakan sesuatu yang abstrak 

pada soal. 

Menghubungkan pada permasalahan 

yang umum diketahui oleh siswa. 

Menentukan jawaban akhir 

sesuai dengan perintah soal 

Reviewing Meminta siswa untuk menunjukkan 

hasil atau jawaban yang diperoleh 

Developing conceptual Memberikan arahan siswa untuk 
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thinking menghubungkan variabel dengan 

jawaban yang diperoleh. 

 

 


