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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1.  Kurikulum Cambridge 

Cambridge International Examination (CIE) merupakan salah satu 

kurikulum internasional dari unit Cambridge University yang dibuat agar dapat 

diadopsi di semua negara. Cambridge International Examinations adalah 

program yang menaungi kurikulum Cambridge. Kurikulum ini 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan 

berfikir kritis peserta didik yang merupakan inti dari pengalaman belajar. Hal 

terpenting dalam kurikulum tersebut adalah proses, karena dapat 

mencerminkan pikiran peserta didik dalam bekerja. Program ini memiliki 

standar internasional dan penyedia kualifikasi terbesar di dunia untuk anak usia 

5-19 tahun yang dibagi menjadi empat tahap, yaitu Cambridge Primer, 

Cambridge Secondary 1, Cambridge Secondary 2, dan Cambridge Advanced. 

Selain itu kurikulum Cambridge juga menyediakan ujian dari tingkat dasar 

sampai menengah dan menyediakan kurikulum yang sudah diaplikasikan lebih 

dari 9000 sekolah dari 160 negara di dunia (Oktavia dkk, 2013). 

Kurikulum Cambridge menyajikan soal yang bersifat analitis dan tidak 

terlalu teoritis seperti pada kurikulum nasional, lebih menggunakan nalar, 

logika, dan konsep. Kurikulum Cambridge lebih menekankan pada logika 

berpikir daripada sekedar hitungan dan menghafal rumus. Selain itu dapat 

membantu peserta didik untuk lebih berpikir kritis dan
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memperdalam belajar tetapi tidak menyulitkan walaupun menggunakan bahasa 

asing (Hariyanti, 2016: 35). 

Kurikulum Cambridge menetapkan tiga hal penting yaitu 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan 

berpikir kritis peserta didik. Melalui pembelajaran pada kurikulum Cambridge 

menurut CAIE (Cambridge Assessment International Education, 2017:6) 

peserta didik akan memiliki lima kebiasaan belajar  yaitu: 1) Confident 

(percaya diri) yaitu peserta didik tertarik untuk mengeksplorasi dan 

mengevaluasi ide dan argumen secara terstruktur, kritis, serta analitis. 2) 

Responsible (bertanggung jawab) yaitu peserta didik bertanggung jawab untuk 

diri sendiri dan orang lain, mereka juga memahami bahwa tindakan yang 

dilakukan akan berdampak terhadap orang lain maupun lingkungan. 3) 

Reflective (reflektif) yaitu peserta didik paham diri mereka sebagai pelajar dan 

sadar bahwa belajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan. 4) 

Innovative (inovatif) yaitu peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan 

pemahamannya untuk memecahkan masalah baru dan asing, mereka mampu 

beradaptasi secara fleksibel dengan situasi baru yang membutuhkan cara 

berpikir yang baru. 5) Engaged (terlibat) yaitu peserta didik terbiasa untuk 

terlibat dan berkerja sama dalam kelompok maupun lingkungan masyarakat 

untuk belajar dengan sikap rasa ingin tahu yang mendalam, tertarik untuk 

mempelajari keterampilan baru dan mudah menerima ide-ide baru. 

Dasar-dasar penerapan kurikulum Cambridge. Pertama, merupakan 

penyedia program dan kurikulum pendidikan internasional terbesar di dunia 

selama 19 tahun. Kedua, merupakan lembaga nirlaba dan bagian dari 
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Universitas Cambridge yang merupakan universitas terbaik dan terpercaya di 

dunia. Ketiga, standar kurikulum sudah diakui oleh berbagai universitas dan 

perusahaan terbaik dunia. Keempat, meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik, agar nantinya dapat berguna bagi masyarakat. 

Kelima, mengembangkan pola pikir peserta didik didalam dan diluar sekolah 

(Hariyanti, 2016:17-18). 

Menurut Hariyanti (2016:18) Tujuan penerapan kurikulum Cambridge 

yaitu: 1) untuk memberikan pendidikan yang unggul dalam kelas dunia melalui 

penyediaan kurikulum, penilaian, dan jasa. 2) Berkomitmen untuk memperluas 

akses pendidikan yang berkualitas tinggi kepada peserta didik di seluruh dunia. 

Misi Cambridge International Examination adalah untuk memberikan 

pendidikan yang unggul dalam kelas dunia melalui penyediaan kurikulum, 

penilaian dan jasa. Mereka berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan 

yang berkualitas tinggi kepada peserta didik di seluruh dunia (Rois Haqiqi, 

2017:5-6). 

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

Cambridge merupakan salah satu program kurikulum internasional terbesar 

yang berasal dari Cambridge University. Kurikulum ini sengaja dikembangkan 

agar dapat diadopsi oleh sekolah di seluruh dunia, terbukti dengan adanya 9000 

sekolah dari 160 negara di dunia yang sudah mengadopsi kurikulum tersebut. 

Kurikulum Cambridge mengembangkan pengetahuan, pemahaman konseptual, 

dan keterampilan peserta didik yang merupakan inti dari pengalaman belajar. 

Hal terpenting dalam kurikulum tersebut adalah proses, karena dapat 

mencerminkan pikiran peserta didik dalam bekerja. 
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2. Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Cambridge 

Kurikulum Cambridge primary menyajikan 5 bidang ilmu matematika: 

bilangan, geometri, pengukuran, pengelolaan data, dan pemecahan masalah. 

Empat bidang ilmu pertama semua didukung oleh pemecahan masalah, yang 

menggunakan teknik dan keterampilan matematika, penerapan pemahaman, 

dan strategi dalam pemecahan masalah. Strategi mental juga merupakan bagian 

penting dari materi bilangan. Kurikulum ini 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). 

Pembelajaran matematika Cambridge pada jenjang Sekolah dasar 

membahas 5 topik pembelajaran yaitu bilangan, geometri, pengukuran, 

pengelolaan data, dan pemecahan masalah. Setiap materi yang diajarkan lebih 

menitik beratkan pada pengalaman belajar peserta didik. Konten matematika 

sudah menggambarkan penggunaan teknik, metode, keterampilan, strategi 

pemahaman di dalam pemecahan suatu masalah. 

3. Karakteristik Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar 

Karakteristik peserta didik menurut Sadiman (20017:120) adalah 

keseluruhan perilaku, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki peserta 

didik sebagai suatu hasil dari faktor bawaan maupun lingkungan sehingga 

dapat mempengaruhi dan menentukan pola aktivitas dalam memilih sebuah 

cita-cita. Pada teori perkembangan kognitif Piaget peserta didik kelas IV 

sekolah dasar berada pada rentan usia 7-11 tahun yang artinya berada pada 

tahap pemikiran operasional konkret, artinya pada usia tersebut anak akan 
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berfikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa nyata atau kejadian yang 

pernah dialaminya. Ini berarti bahwa anak usia sekolah dasar sudah memiliki 

kemampuan berfikir melalui urutan sebab-akibat dan mulai mengenali berbagai 

cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang 

dihadapinya. (Desmita, 2014:104). 

Egosentrisme merupakan salah satu keterbatasan yang terdapat pada 

masa berfikir konkret anak. Artinya, anak belum mampu membedakan 

perbuatan dan objek yang dialaminya secara langsung dengan perbuatan dan 

objek yang hanya ada di fikirannya. Terlepas dari keterbatasan anak, pada 

masa usia akhir sekolah, anak-anak terlihat lebih pandai menggunakan 

logikanya (Desmita, 2014:106). Oleh karena itu perlunya mengajarkan logika 

melalui penyelesaian masalah pada peserta didik agar dapat melatih 

kemampuan berfikirnya. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

karakteristik setiap peserta didik berbeda-beda tetapi pada rentan usia kelas IV 

SD mereka berada di fase operasional konkret peserta didik diupayakan untuk 

mengalami sendiri proses belajar secara langsung, terlibat secara nyata dengan 

objek yang sedang dipelajarinya. Pada fase tersebut anak lebih mudah 

memahami apa yang dilihat secara langsung dan pernah di alaminya sendiri. 

 

 

 

 



16 
 
 

 
 
 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan Hasil  

1. Penelitian 

Relevan: 

Purnomo, 

Integrasi 

Kurikulum 
Cambridge 

dalam 

Kurikulum 

2013 pada Mata 

Pelajaran 

Matematika 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

(Perpektif 

Pengembangan 
Prosedur) 

1. Sama-sama 

menganalisis 

kurikulum 

Cambridge dalam 

pembelajaran 
matematika. 

2. Penelitian sama-

sama dilakukan 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

1. Dalam penelitian 

tersebut membahas 

integrasi kurikulum 

Cambridge dalam 

kurikulum 2013, 
sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan membahas 

tentang kurikulum 

Cambridge saja. 

2. Penelitian tersebut 

dilakukan di Sekolah 

Menengah Pertama 

(SMP), sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan di Sekolah 
Dasar (SD). 

1. Kurikulum cambridge 

diintegrasikan dengan 

kurikulum 2013 

2. Kurangnya tenaga ahli 

dalam mengintegrasikan 
kedua kurikulum 

2. Penelitian 

Relevan: Rois 

Haqiqi, Analisis 

Implementasi 

Integrasi 

Kurikulum 

Cambridge dan 

Kurikulum 

KTSP pada 

Pembelajaran 

Matematika di 
SMP Tazkia 

IIBS Malang 

1. Sama-sama 

menganalisis 

kurikulum 

Cambridge dalam 

pembelajaran 

matematika. 

2. Penelitian sama-

sama dilakukan 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

1. Dalam penelitian 

tersebut membahas 

integrasi kurikulum 

Cambridge dan 

kurikulum KTSP, 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan membahas 

tentang kurikulum 

Cambridge saja. 

2. Penelitian tersebut 
dilakukan di Sekolah 

Menengah Pertama 

(SMP) Tazkia IIBS 

Malang, sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan di Sekolah 

Dasar (SD) 

Muhammadiyah Manyar 

Gresik. 

1. Kurikulum cambridge 

diintegrasikan dengan 

kurikulum KTSP. 

2. Pada perencanaan 

pembelajaran, sekolah 

menyusun sendiri 

framework berdasarkan 

kesamaan materi pada 

kedua kurikulum 

3. Pada kegiatan 

pembelajarannya harus 
menerapkan minimal 

dua metode 

pembelajaran 

4. Evaluasi 

pembelajarannya 

dilakukan pada 3 aspek 

(kognitif, afektif, dan 

psikomotor) 

(Sumber: Olah Peneliti) 
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C. Kerangka Pikir 

Kondisi Faktual     Kondisi Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rendahnya penalaran matematis peserta 

didik disebabkan karena guru hanya 

menerangkan materi pelajaran, kemudian 

diberikan contoh, dan selanjutnya latihan soal 

rutin. 

2. Peserta didik terbiasa menyelesaikan soal 

menggunakan cara cepat tanpa ingin tahu 

konsep penyelesaiannya. 

3. Guru terbiasa memberikan rumus-rumus 

tanpa menjelaskan konsep didapatkan rumus 

tersebut berasal darimana. 

1. Terdapat dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 

tentang standar isi satuan mata pelajaran 

matematika. 

2. 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. 

3. Melalui pembelajaran matematika, peserta didik 

diarahkan kemampuannya untuk mengubah 

pemahaman matematika dari yang bersifat abstrak 

menuju pemahaman konkret.  

4.  

Rendahnya kemampuan pemahaman dan penalaran peserta didik dapat mempengaruhi kualitas 

belajar, tentunya bisa berakibat pada rendahnya prestasi belajar peserta didik di sekolah. Selain itu 

hanya dapat menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang pasif. 

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 logika penalaran adalah kurikulum Cambridge . 

Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran Matematika 

pada Kurikulum 

Cambridge  di SD 

Muhammadiyah Manyar 

Kendala Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran 

Matematika pada 

Kurikulum Cambridge di 

SD Muhammadiyah 

Manyar 

 

Solusi dalam Mengatasi 

Kendala Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran 

Matematika pada 

Kurikulum Cambridge 

di SD Muhammadiyah 

Manyar 

 

Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Cambridge kelas IV di SD 

Muhammadiyah Manyar Gresik 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir 
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