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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

a. Hakekat Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

Matematika berasal dari bahasa Yunani “Thanein” atau “Mathein” 

yang artinya belajar atau hal yang dipelajari, sedangkan dalam bahasa 

Belanda disebut “Wiskunde” atau ilmu pasti yang semuanya berkaitan 

dengan penalaran (Depdiknas, 2006). Belajar matematika merupakan 

proses membangun konsep dan prinsip-prinsip matematika (Hudojo, 

2003). Pembelajaran matematika adalah proses belajar memahami konsep 

dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, 

serta mencari hubungan di antara konsep dan struktur tersebut (Karso, 

2011).  

Berdasarkan karakteristiknya, matematika memiliki objek kajian 

abstrak. Menurut Gagne dalam Suherman (2001) terdapat dua objek yang 

dapat diperoleh peserta didik yaitu objek-objek langsung dan objek-objek 

tak langsung. Objek-objek langsung dalam pembelajaran matematika 

meliputi fakta, konsep, operasi (skill), dan prinsip, sedangkan objek tak 

langsung dalam pelajaran matematika dapat berupa kemampuan 

menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif 

terhadap matematika, serta tahu bagaimana seharusnya belajar.  

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah salah satu cabang ilmu yang menekankan pada proses 
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penalaran manusia yang terbentuk dari suatu pengalaman yang melibatkan 

aktivitas manusia. Pembagian objek langsung matematika oleh Gagne 

menjadi fakta, konsep, prinsip, dan operasi (skill) hendaknya dipadukan 

dengan kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar 

mandiri, bersikap positif terhadap matematika, serta tahu bagaimana 

seharusnya belajar. Akhirnya,  proses pembelajaran matematika di kelas 

mampu mencapai tujuannya. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Mata pelajaran matematika seperti yang termuat dalam 

Pemendiknas No. 22 tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki 

lima kemampuan berikut. (1) Peserta didik mampu memahami konsep 

matematika. (2) Peserta didik mampu menggunakan penalaran 

matematika. (3) Peserta didik mampu memecahkan masalah matematika. 

(4)Peserta didik mampu mengomunikasikan gagasan. (5) Peserta didik 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

c. Ruang Lingkup materi pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar 

meliputi tiga aspek-aspek (1) bilangan (2) geometri dan pengukuran (3) 

pengolahan data (Depdiknas, 2006). Cakupan bilangan antara lain 

bilangan dan angka, perhitungan dan perkiraan. Cakupan geometri antara 

lain bangun dua dimensi, tiga dimensi, transformasi, dan simetri, lokasi 

dan susunan berkaitan dengan koordinat. Cakupan pengukuran berkaitan 

perbandingan kuantitas suatu objek, penggunaan suatu ukuran, dan 

pengukuran. 



11 
 

2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

a. Pengertian LKS 

Peningkatan proses belajar siswa secara kuantitas dan kualitas 

dapat dilakukan dengan memberikan soal-soal latihan pada siswa dengan 

menggunakan LKS. Lembar kegiatan siswa (students worksheet) adalah 

lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjaan oleh peserta 

didik yang berupa petunjuk kerja maupun langkah-langkah penyelesaian 

suatu tugas (Depdiknas, 2008). Lembar kegiatan siswa dapat digunakan 

pada semua mata pelajaran. Dan dalam pembelajarannya memerlukan 

buku lain atau referensi lain yang terkait dengan tugas - tugas yang 

diberikan. LKS dikatakan sebagai bahan pembelajaran cetak yang 

komponen isinya memuat soal-soal dan latihan, materi yang disajikan 

bukanlah pemaparan yang menyeluruh, tetapi hanya berupa ringkasan 

saja, tetapi pada materi yang memiliki kesulitan yang tinggi maka 

pemaparan materi lebih difokuskan. 

b. Macam-macam LKS 

Suyanto (2011)membedakan LKS menjadi tiga macam sesuai 

dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu, LKS tertutup, LKS 

semi terbuka dan LKS terbuka. Setiap LKS disusun dengan materi dan 

tugas tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Berdasarkan tujuan itu, 

LKS dapat dikelompokkan menjadi lima macam bentuk LKS menurut 

Prastowo (2014). (1) LKS yang membantu pesera didik menemukan 

konsep. (2) LKS yang membantu peserta didik meneapkan dan 

mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. (3) LKS yang 
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berfungsi sebagai penuntun belajar. (4) LKS yang berfungsi sebagai 

penguatan. (5) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 

c. Komponen LKS 

Suyanto dkk (2011) memberikan penjelasan mengenai tujuh 

komponen LKS. (1) Nomor LKS, dimaksudkan untuk mempermudah guru 

dan mengguna-kannya. (2) Judul kegiatan, berisi topikkegiatan sesuai 

dengan kompetensi dasar. (3) Tujuan, berisi tujuan belajar sesuai dengan 

kompetensi dasar. (4) Alat dan bahan, jika kegiatan memerlukannya maka 

perlu dituliskan. (5) Prosedur kerja, berisi petunjuk kerja untuk siswa saat 

melaksanakan kegiatan. (6) Tabel data, siswa dapat mencatat hasil 

pengukuran dan pengamatan. (7) Bahan diskusi, berisi pertanyaan-

pertanyaan yang menuntun siswa melakukan analisis data. Dilihat dari 

strukturnya, komponen dalam bahan ajar LKS setidaknya terdiri atas enam 

unsur utama yang meliputi 1) judul, 2) petunjuk belajar, 3) KD/materi 

pokok, 4) informasi pendukung, 5) tugas/langkah kerja dan 6) penilaian. 

Sedangkan dari formatnya paling tidak memiliki judul, KD, alokasi waktu 

penyelesaian, alat/bahan, informasi singkat, langkah kerja, tugas dan 

laporan (Prastowo,2013) 

3. Pendekatan Saintifik 

a. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dikembangkan baru-

baru ini terdapat pada kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik yang 

biasa juga disebut dengan pendekatan ilmiah. Pada hakikatnya, 

pendekatan merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 
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individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah 

proses, cara, perbuatan mendekati. Sedangkan ilmiah menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, 

memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan. Dengan ini pendekatan 

ilmiah dalam pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam 

melakukan kegiatan belajar berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini hampir 

sama dengan pendapat (Kemendikbud, 2013) menyatakan bahwa 

pendekatakan ilmiah adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif mengonstruksi 

pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan ilmiah dari 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. 

b. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 

Pendekatan ilmiah merupakan suatu cara dalam pembelajaran 

untuk memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan pengetahuan atau 

keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. 

Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah ini memerlukan langkah-

langkah pokok sebagai berikut: 1) Observing (mengamati), 2) Questioning 

(menanya), 3) Associating (menalar), 4) Experimenting (mencoba), 5) 

Networking (membentuk jejaring) (Sani, 2014). 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses 

pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (Kemendikbud, 2013). Pendekatan ilmiah menurut materi 

pelatihan kurikulum 2013 meliputi menggali informasi melalui 
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pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau 

informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

manganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. 

d. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

saintifik memuat proses mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Seperti yang tercantum dalam lampiran Permendikbud 103 Tahun 2014 

tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Langkah kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Pendekatan Saintifik 

 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar Peran Guru 

Mengamati 

Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, 

menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) 

dengan atau tanpa alat 

Memfasilitasi siswa 

untuk melakukan 

proses mengamati. 

 

Menanya 

Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya 

jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum 

dipahami, informasi tambahan yang ingin 

diketahui, atau sebagai klarifikasi. 

Memfasilitasi siswa 

untuk melakukan 

proses menanya. 

 

Mengumpulkan 

Informasi 

/mencoba 

 

Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, 

mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain 

selain buku teks, mengumpulkan data dari nara 

sumber melalui angket, wawancara, dan 

memodifikasi/ menambahi/mengem-bangkan 

Memfasilitasi siswa 

untuk melakukan 

proses 

mengumpulkan 

informasi/mencoba 

 

Menalar 

/mengasosiasi 

 

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, 

menganalisis data dalam bentuk membuat 

kategori, mengasosiasi atau menghubungkan 

fenomena/informasi yang terkait dalam rangka 

menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. 

Memfasilitasi 

siswa untuk 

melakukan proses 

menalar/ 

mengasosiasikan. 

 

Mengkomunika-

sikan 

Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, 

diagram, atau grafik, menyusun laporan tertulis, 

dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, 

dan kesimpulan secara lisan 

Memfasilitasi siswa 

untuk melakukan 

proses 

mengkomunikasi-

kan. 
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Berdasarkan uraian langkah-langkah diatas perlu halnya seorang 

guru dapat  menerapkan langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran, karena dengan kelima tahap tersebut pada proses 

pembelajaran dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya peran serta 

peserta didik dalam aktifitas pembelajaran yang cukup baik dapat 

menumbuhkan minat belajar peserta didik. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai penggunan LKS dan pendekatan saintifik telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian biasanya mengacu pada penelitian 

sebelumnya karena dapat dijadikan sebagai referensi dalam sebuah penelitian. 

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian 

pustaka. 

Di antara penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ika Budi Utami (2015) yang mengabil judul “ 

Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Kurikulum 2013 Pada Siswa Kelas 

II SDN Prembulan, Pandowan, Galur, Kulon Progo” Hasil penelitian ini 

menyebutkan adanya kendala yang dihadapi guru dalam implementasi 

pendekatan saintifik meliputi hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pembelajaran. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

Ika, yakni penelitian dilakukan dalam lembaga pendidikan berupa sekolah dan 

pendekatan yang dilakukan untuk meneliti yaitu pendekatan kualitatif. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Ika memfokuskan pada 
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penerapan pendekatan saintifik di kelas, sedangkan penelitian ini hanya 

berfokus pada penggunaan LKS yang berbasis pendekatan saintifik.  

Penelitian selanjutnya yang relevan adalah penelitian yang dilakukan 

Kholis (2013), penelitian yang berjudul “Hubungan Penggunaan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Agama Islam dengan Prestasi Belajar PAI 

Siswa kelas VII A di SMP N I Panggang Gunungkidul Yogyakarta” Hasil 

penelitian Kholis menunjukkan penggunan Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai hubungan yang  sangat kuat, 

sehingga prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ( PAI ) yang diperoleh siswa 

meningkat. 

Penelitian ini memliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

Kholis yakni penelitian yang didasarkan pada penggunaan LKS. Perbedaanya 

adalah penelitian yang dilakukan Kholis hanya membahas hubungan LKS pada 

prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian ini membahas aktifitas pendidik 

dan peserta didik serta hasil belajar dalam pembelajaran matematiaka melalui 

LKS. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identifikasi penggunaan LKS berbasis pendekatan 

saintifik pada pembelajaran matematika di kelas IV SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang 

 

1. Rumusan Masalah Penelitian  

Bagaimana aktivitas pendidik, akifvitas peserta didik, dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika 

melalui Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik di kelas IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” 

Kota Malang? 

2. Tujuan Penelitian  

Mendeskripsikan aktivitas pendidik, aktivitas peserta didik, dan hasil peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik di kelas IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota 

Malang. 

 

Metode Penelitian : 

Deskriptif Kualitatif  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kerangka Teoretik : 

a. Pembelajaran Matemaika SD 

b. LKS 

c. Pendekatan Saintifik 

Penelitian yang Relevan : 

1. Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam 

Kurikulum 2013 Pada Siswa Kelas II SDN 

Prembulan, Pandowan, Galur, Kulon Progo 

 

2. Hubungan Penggunaan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Pendidikan Agama Islam dengan 

Prestasi Belajar PAI Siswa kelas VII A di 

SMPN I Panggang Gunungkidul 

Yogyakarta 

Kesimpulan Saran 

Bagan 1. Kerangka Pikir 


