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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mulai 

dikenalkan sejak usia dini kepada peserta didik. Pembelajaran matematika 

bertujuan untuk mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan rasional yang dimiliki 

oleh peserta didik. Melalui pembelajaran matematika, peserta didik diarahkan 

kemampuannya untuk mengubah pemahaman matematika dari yang bersifat 

abstrak menuju pemahaman yang bersifat konkrit (Lies, dkk, 2013). 

Sejalan dengan pendapat Fatimah (dalam Putri, 2017:12) pembelajaran 

matematika adalah untuk membentuk logika berpikir peserta didik bukan sekedar 

pandai berhitung. Berhitung dapat dilakukan dengan alat bantu seperti kalkulator 

dan komputer, namun menyelesaikan masalah perlu logika berpikir dan analisis. 

Sedangkan tujuan pembelajaran matematika di SD/MI berdasarkan Permendiknas 

No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi satuan mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisisen, 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, merancang model matematika, menyelesaikan model, 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4) Mengkomunikasikan gagasan dengan 
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simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

Dari semua kemampuan tersebut diharapkan mampu dimiliki oleh peserta 

didik. Namun semua itu tidak dapat terwujud apabila hanya mengandalkan proses 

pembelajaran yang terbiasa ada di sekolah, seperti mengajarkan dengan diajari 

teori atau teorema, selanjutnya diberikan contoh, dan terakhir diberi latihan soal 

(Soedjadi, 2000). Nasution (Dalam Rahmi dkk, 2016:49) mengemukakan bahwa 

rendahnya penalaran matematis peserta didik disebabkan karena guru hanya 

menerangkan materi pelajaran, kemudian diberikan contoh, dan selanjutnya 

latihan soal rutin. Tetapi pada kenyataannya ketika peserta didik diberi soal non 

rutin mengalami kesulitan harus mulai bekerja dari mana. 

Proses pembelajaran seperti itu tidak akan bisa membuat peserta didik 

berkembang dan berfikir nalar sesuai pemikirannya melainkan hanya akan 

menjadikan pribadi yang pasif. Oleh karena itu proses pembelajaran yang selama 

ini dilakukan oleh para guru dianggap kurang tepat, justru akan membuat peserta 

didik menjadi pribadi yang pasif (Rahmi dkk, 2016:48).  

Penalaran merupakan proses berfikir yang berusaha menghubungkan 

fakta-fakta yang diketahui untuk mendapatkan kesimpulan (Keraf, 1987:5). 

Melalui penalaran, peserta didik diharapkan mampu melihat bahwa matematika 

merupakan teori yang masuk akal tanpa harus bergantung pada cara-cara instan 

dalam penyelesaian soal matematika. Peserta didik juga dapat berfikir dan 

bernalar dalam suatu persoalan matematika apabila sudah memahami persoalan 

tersebut. Dengan demikiran peserta didik merasa yakin bahwa matematika dapat 

dipahami, dipikirkan, dibuktikan, dan dievaluasi (Agung, 2013:5).  
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Rendahnya kemampuan pemahaman dan penalaran peserta didik dapat 

mempengaruhi kualitas belajar, tentunya bisa berakibat pada rendahnya prestasi 

belajar peserta didik di sekolah (Agung, 2013: 8). Untuk mengurangi lemahnya 

kemampuan berfikir penalaran logika dalam pembelajaran matematika, peserta 

didik perlu dibiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan logika atau 

pemikiran dirinya sendiri. Salah satu kurikulum yang menerapkan pemecahan 

masalah matematika dengan penalaran logika adalah kurikulum Cambridge . 

Kurikulum Cambridge atau Cambridge Assesment International Education 

(CAIE) merupakan salah satu kurikulum internasional yang merupakan unit dari 

Cambridge University yang dapat diadopsi di semua negara dan saat ini sudah 

diadopsi lebih dari 9000 sekolah dari 160 negara (Oktavia dkk, 2013). Program ini 

memiliki standar internasional dan menetapkan tiga hal penting yaitu 

mengembangkan pengetahuan secara mendalam, pemahaman konseptual, dan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. Melalui pembelajaran kurikulum 

Cambridge peserta didik akan memiliki lima kebiasaan belajar yaitu: Confident 

(percaya diri), Responsible (bertanggung jawab), Reflective (reflektif), Innovative 

(inovatif), dan Engaged (terlibat) (Cambridge Assessment International 

Education, 2017:6). 

Indonesia merupakan salah satu dari Negara di dunia yang sekolah-

sekolahnya mengimplementasikan kurikulum Cambridge sebagai program 

unggulan. Dalam program tersebut terdapat tiga mata pelajaran tambahan yang 

diajarkan yaitu matematika, sains, dan bahasa inggris. Matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum Cambridge. Matematika 

Cambridge menyajikan lima topik pembelajaran yaitu: bilangan, geometri, 
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pengukuran, pengelolaan data, dan pemecahan masalah. Pada empat topik 

pembelajaran pertama didukung oleh pemecahan masalah yang menggunakan 

teknik dan keterampilan matematika, penerapan pemahaman, dan strategi dalam 

pemecahan masalah. Kurikulum Cambridge fokus pada prinsip, pola, sistem, 

fungsi, dan hubungan sehingga peserta didik dapat menerapkan pengetahuan 

matematika mereka dan mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang subjek 

(Cambridge Primary Mathematics Curriculum Framework:2013). 

Pada proses pembelajaran matematika Cambridge berbeda dengan 

matematika kurikulum nasional. Pada matematika Cambridge proses 

pembelajarannya lebih ditekankan pada penalaran dan logika berpikir tidak hanya 

sekedar hitungan dan menghafal rumus sehingga mampu mengasah kemampuan 

berfikir peserta didik. Rata-rata usia peserta didik kelas IV Sekolah Dasar (SD) 

yaitu 10-11 tahun. Kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret, 

menurut Piaget hal tersebut merupakan kemampuan peserta didik yang tampak 

ketika berada pada fase operasional konkret (Heruman, 2013:1). 

Berdasarkan hasil analisis lapang, SD Muhammadiyah Manyar merupakan 

salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Gresik yang terbukti selalu mendapat 

akreditasi A dari tahun 2010. SD Muhammadiyah Manyar merupakan salah satu 

sekolah dasar yang menggunakan kurikulum internasional (Cambridge) dan 

kurikulum nasional. Kurikulum Cambridge merupakan kurikulum yang diadopsi 

dari Cambridge University. Pelaksanaan kurikulum Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar bekerja sama dengan BPLP (Badan Pengembangan 
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Labolatorium Pendidikan) Universitas Negeri Malang, dan sudah diterapkan sejak 

Februari tahun 2009 hingga sekarang. 

Sebelum menggunakan kurikulum Cambridge, sekolah ini sudah 

melaksanakan pembiasaan berbahasa Inggris seperti English corner, English area 

(terdapat area wajib menggunakan bahasa Inggris), English day (hari tertentu 

wajib menggunakan bahasa Inggris saat berkomunikasi), dan English password 

(setiap masuk sekolah harus mengucapkan vocab bahasa Inggris yang ditentukan 

sekolah) tetapi belum berjalan secara maksimal. Sejumlah 60% peserta didik 

kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan belum percaya 

diri untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah melakukan observasi di SD 

Labolatorium Universitas Negeri Malang, SD Muhammadiyah Manyar tertarik 

untuk melaksanakan program kelas ICP (International Class Program) yang 

mengadopsi kurikulum Cambridge sebagai acuan dalam proses pembelajaran 

selain kurikulum nasional. 

SD Muhammadiyah Manyar menerapkan 2 jenis pembagian kelas yaitu 

kelas reguler dengan kurikulum 2013 dan kelas ICP (International Class 

Program) yang menggunakan kurikulum 2013 serta kurikulum Cambridge. 

Peserta didik di kelas ICP melalui seleksi khusus ketika akan mendaftar di kelas 

ini. Preschool merupakan program yang dilaksanakan sebelum masuk tahun 

ajaran baru dan diikuti oleh peserta didik dari Taman Kanak-kanak yang 

mendaftar di kelas ICP. Program tersebut dilaksanakan selama 3 bulan mulai 

bulan Maret - Mei. SD Muhammadiyah Manyar saat ini terdiri dari 12 kelas 

reguler dan 6 kelas ICP. Pada kelas ICP mendapat pelajaran tambahan dari 

kurikulum Cambridge yaitu mathematic, science, dan english. 
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Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang kurikulum Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar pada 

proses pembelajaran matematika Cambridge. Ketika melakukan observasi awal 

dan wawancara dengan pihak terkait tentang pelaksanaan pembelajaran 

matematika Cambridge peneliti menemukan perbedaan antara pembelajaran 

matematika pada kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Perbedaan yang 

pertama terdapat pada materi dan soal yang diajarkan. Pada materi matematika 

Cambridge, yang diajarkan adalah fokus dengan apa yang ada di kehidupan 

sehari-hari peserta didik, tidak meluas seperti materi yang ada di kurikulum 

nasional. Contoh pada materi mass atau satuan berat, pada matematika Cambridge 

yang dibahas hanya tentang kilogram dan gram saja, berbeda dengan matematika 

kurikulum nasional yang membahas mulai dari kilogram sampai milligram. Selain 

itu, materi yang diajarkan di kurikulum Cambridge sudah berwawasan 

internasional, bukan hanya nasional saja. Sehingga mampu mengembangkan 

wawasan pengetahuan peserta didik.  

Soal-soal yang diajarkan pada kurikulum Cambridge lebih menggunakan 

logika penalaran berfikir peserta didik daripada sekedar hitungan dan menghafal 

rumus. Pada pembelajaran matematika Cambridge ini tidak terlalu banyak 

diberikan teori tetapi lebih banyak latihan soal dan soal-soal yang fokus dengan 

pemecahan masalah secara matematis. Penekanan pada logika berfikir ini 

dianggap mampu membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan dapat 

mengasah kemampuan berfikirnya. 

Perbedaan yang kedua adalah pada bahasa pengantar yang digunakan, 

walaupun menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar tidak 
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menyulitkan peserta didik dalam proses pembelajaran matematika Cambridge. 

Berbeda dengan pembelajaran matematika nasional yang kurang menitikberatkan 

pada logika penalaran dalam soal-soal yang diajarkan, hal tersebut hanya 

membuat peserta didik menjadi pribadi yang pasif. Selain itu ada tambahan 2 jam 

pelajaran untuk program pintar MNR (Matematika Nalaria Realistik) sebagai 

pendukung pembelajaran matematika Cambridge.  

Dari perbedaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 

pembelajaran matematika Cambridge karena dalam pembelajaran tersebut 

dianggap mampu menjadikan peserta didik lebih aktif dalam berfikir dan 

menyelesaikan masalah secara matematis tidak hanya sekedar menghafal rumus 

dan hitungan saja. Selain itu, penulis  juga tertarik lebih dalam tentang bagaimana 

pembelajaran matematika cambridge. Pembelajaran dengan sistem tersebut perlu 

diterapkan pada pembelajaran matematika kurikulum nasional dan di SD 

Muhammadiyah Manyar sudah mulai menerapkan soal-soal yang ada di 

matematika Cambridge juga diajarkan pada pembelajaran matematika kurikulum 

nasional. 

Berdasarkan hasil analisis lapang tersebut penulis tertarik untuk meneliti: 

“Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Cambridge Kelas IV 

di SD Muhammadiyah Manyar Gresik”. 

B. Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge 

kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar? 
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2. Apa saja kendala pelaksanaan proses pembelajaran matematika pada 

kurikulum Cambridge di SD Muhammadiyah Manyar? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan proses pembelajaran 

matematika pada kurikulum Cambridge di SD Muhammadiyah Manyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran matematika pada kurikulum 

Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar. 

2. Menganalisis kendala pelaksanaan proses pembelajaran matematika pada 

kurikulum Cambridge di SD Muhammadiyah Manyar. 

3. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan proses 

pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge di SD Muhammadiyah 

Manyar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas dari 

kendala yang sudah ditemukan dalam proses pembelajaran matematika 

Cambridge di kelas ICP (International Class Program). 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja guru 

dalam proses pembelajaran matematika Cambridge di kelas ICP 

(International Class Program) baik dalam penguasaan kelas maupun 

komunikasi guru dalam bahasa inggris. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberi wawasan untuk 

mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran matematika pada kurikulum 

Cambridge. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

informasi mengenai hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

matematika pada kurikulum Cambridge. Adapun kegunaannya adalah untuk 

memberikan masukan kepada semua warga sekolah di SD Muhammadiyah 

Manyar sehingga dapat digunakan sebagai upaya peningkatan mutu sekolah 

terutama dalam program kelas ICP (International Class Program). 

E. Batasan Penelitian 

 Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, supaya penelitian ini tidak 

terlalu meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada kegiatan proses 

pembelajaran matematika cambridge pada materi fraction (pecahan) kelas IV ICP 

(International Class Program) di SD Muhammadiyah Manyar Gresik. 

F. Definisi Operasional 

1. Kurikulum Cambridge yaitu kurikulum internasional yang berasal dari unit 

Cambridge University yang mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan 

keterampilan peserta didik yang merupakan inti dari pengalaman belajar dan 

hal terpenting dalam kurikulum tersebut adalah proses, karena dapat 

mencerminkan pikiran peserta didik dalam bekerja. 

2. Pembelajaran matematika yaitu kegiatan pembelajaran yang mampu 

menghubungkan pengetahuan peserta didik dari yang abstrak menjadi 
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pengetahuan yang konkret, dan menekankan pada kemampuan menyelesaikan 

masalah matematis menggunakan logika agar mampu melatih kemampuan 

berfikir peserta didik. 
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