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PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII  
SMP NEGERI 1 POLOKARTO TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
Oleh 
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. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada materi segiempat melalui metode pembelajaran 
scaffolding pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Polokarto tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan metode 
pembelajaran scaffolding yang dilaksanakan dalam III siklus . Data dikumpulkan 
melalui tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk 
menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika. Hasil belajar 
matematika dapat mengalami peningkatan, dilihat dari nilai siswa yang mencapai 
nilai ≥ KKM 70 sebelum tindakan ada 11 siswa (28,95%) dan setelah tindakan 
ada 30 siswa (78,94%). Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran 
matematika melalui metode pembelajaran scaffolding pada materi segiempat 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa  kelas VIID SMP Negeri 1 
Polokarto tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
 
Kata kunci : metode pembelajaran scaffolding, hasil belajar. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada 

hakekatnya adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan di 

masa yang akan datang. Pada dasarnya pendidikan mempunyai posisi 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, baik menyangkut kehidupan spiritual 

intelektual atau kemampuan terutama dikaitkan dengan tuntutan pembangunan 

yang semakin berkembang pada zaman yang maju seperti sekarang ini. 

Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah 

dengan cara melakukan perubahan dan peningkatan dalam proses pembelajaran, 

maka perlu diadakan upaya dalam perbaikan pembelajaran. Seiring dengan 

perkembangan zaman yang menuntut siswa untuk berwawasan lebih luas. Tujuan 

utama pembelajaran adalah siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai  

dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk  mencapai tujuan tersebut, seorang 

pendidik sudah berupaya dari penyusunan  rencana pembelajaran, pemilihan 

model pembelajaran sampai pelaksanaan evaluasi. Namun dalam kenyataannya 

setelah kegiatan belajar mengajar selesai, masih ada siswa yang tidak menguasai 

pembelajaran. 

Guru dituntut untuk menggunakan model pembelajaran yang  bervariasi 

tidak hanya secara monoton dengan menggunakan ceramah saja. Dengan 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi membuat peserta didik lebih 

tertarik dalam pelajaran yang diajarkan sehingga model mempunyai andil yang 

cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Ada banyak model pembelajaran 
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yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Jadi pemilihan model sangat 

penting untuk diperhatikan karena model adalah salah satu alat untuk mencapai 

tujuan. Dengan memanfaatkan model pembelajaran secara akurat guru akan 

terbantu dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar yang baik salah satunya didukung dalam  penggunaan metode 

yang sesuai. Metode yang baik adalah yang disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Penggunaan metode pembelajaran  yang tepat dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas, sehingga akan merangsang siswa 

untuk aktif proses pembelajaran. Semua metode pembelajaran ditujukan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. metode yang digunakan dalam pembelajaran ini 

ialah Scaffolding.  Metode tersebut merupakan metode pembelajaran aktif yang 

diharapkan mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan metode 

tersebut diharapkan  hasil belajar siswa meningkat dari sebelumnya, maka perlu 

diadakan penelitian untuk mengetahui hal tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIID SMP Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2011/2012 

melalui metode pembelajaran scaffolding 

LANDASAN TEORI 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Mulai dari cara berbicara, berjalan, sampai cara 

memenuhi kebutuhan hidup, itu semua tidak lepas dari kegiatan belajar. Jadi, 
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belajar sebagai suatu kegiatan telah dikenal dan bahkan sadar ataupun tidak 

telah dilakukan oleh manusia. 

Beberapa ahli telah menyusun definisi belajar, yang perumusannya 

berbeda-beda antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Sardiman A.M.(2007:22) belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. 

b. Belajar adalah suatu proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses 

berbuat melalui berbagai pengalaman (Nana Sudjana, 2009:6) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan 

dalam tingkah laku yang diakibatkan oleh pengalaman. 

Sedangkan istilah pembelajaran sama dengan instruction atau 

pengajaran. Banyak ahli telah merumuskan definisi pembelajaran berdasarkan 

pandangannya masing-masing, beberapa definisi pembelajaran tersebut antara 

lain : 

a. Menurut Suherman pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan 

komunikasi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dimana pada 

saat itu akan terjadi proses penyerapan informasi dalam rangka perubahan 

sikap. Dengan kata lain pembelajaran akan terjadi sekurang-kurangnya ada 

dua orang yang melakukan interaksi dalam rangka menuju perubahan 

tingkah laku. (Asep Jihad dan Abdul Haris,2010:11) 
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b. Menurut Mursell, pembelajaran digambarkan sebagai ”mengorganisasikan 

belajar”, sehingga dengan mengorganisasikan itu, belajar menjadi berarti 

atau bermakna bagi siswa. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya 

kegiatan belajar bagi para siswa. 

2. Metode Pembelajaran Scaffolding 

Scaffolding merupakan suatu istilah yang dikemukakan oleh seorang ahli 

psikologi perkembangan kognitif masa kini, Jerome Bruner, yakni proses 

yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zona 

perkembangan proksimalnya. Metode scaffolding didasarkan pada teori 

Vygotsky. Menurut Vygotsky (dalam Trianto, 2007: 76) bahwa pembelajaran 

terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum 

dipelajari namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal 

Development (ZPD) yaitu perkembangan sedikit di atas perkembangan 

seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi 

pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu, 

sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu 

tersebut. 

3. Matematika 

Matematika berasal dari bahasa latin “Mathenain“ atau “Mathema“ yang 

berarti belajar atau hal yang mendidik. Matematika dalam bahasa Belanda 
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disebut “wiskund“ atau ilmu pasti yang kesemuanya berkaitan dengan ilmu 

penalaran.  

Matematika bisa dipelajari karena gagasan-gagasan mereka yang 

berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika terdiri dari 

empat kawasan yang luas yaitu: aritmatika, geometri, aljabar, dan analisis. 

Belajar Matematika bisa mengikuti struktur yang ada dalam Matematika 

sehingga orang yang belajar Matematika dilatih untuk berpikir logis dan 

deduktif. 

Ide manusia tentang Matematika berbeda-beda tergantung pada 

pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Ada yang bahwa Matematika 

hanya perhitungan yang mencakup tambah, kurang, kali, dan bagi. Ada pula 

yang melibatkan topik-topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. 

Banyak pula yang beranggapan bahwa Matematika mencakup segala sesuatu 

yang berkaitan dengan berpikir logis. 

Berdasarkan penalaran mempelajari timbul suatu pengertian da akhirnya 

yang sedang belajar Matematika akan merumuskan apa yang dipelajarinya 

dengan bahasa sendiri ataupun dengan bimbingan guru. Dalam keadaan 

seperti ini berarti semua telah menggenerasikan konsep Matematika. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beajar Matematika adalah 

suatu proses yang dilakukan seseorang secara berkesinambungan untuk 

memperoleh perubahan secara keseluruhan yaitu perubahan kognitif, afektif, 

dan psikomotor dalam bidang Matematika. Hal ini dapat dilihat dari 
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pengetahuan berpikir, perubahan keterampilan, penghargaan terhadap sikap, 

minat, dan semacamnya. 

4. Hasil Belajar Matematika 

Menurut Syah (2006:23) hasil belajar dapat dinilai dengan cara:  

a. Penilaian Formatif 

Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk 

mencari umpan balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian 

tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar 

yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. 

b. Penilaian Sumatif 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh 

data atau informasi sampai dimana penguasaan atau pencapaian belajar 

siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka 

waktu tertentu.  

Howard Kingsley (dalam Sudjana, 2009: 45) membagi tiga macam hasil 

belajar, yaitu : a) keterampilan dan kebiasan, b) pengetahuan dan pengertian, 

c) sikap dan cita-cita. Ketiganya dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan 

dalam kurikulum sekolah. Sedangkan Gagne mengemukakan lima kategori 

tipe hasil belajar, yakni : a) verbal information, b) intelektual skill, c) cogniive 

strategy, d) attitude, dan e) motor skill. Namun demikian, kelimanya secara 

prinsip adalah sama dengan tiga aspek yang dikemukanan Latuheru.   
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR) yang dilakukan secara kolaborasi antara 

kepala sekolah, guru matematika dan peneliti. Menurut Ebbut (Sutama, 2011 : 16) 

mengemukakan penelitian tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai 

hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Penelitian tindakan ditandai dengan adanya 

perbaikan terus menerus sehingga tercapainya sasaran dari penelitian tersebut. 

Perbaikan tersebut dilakukan pada  setiap siklus yang dirancang oleh peneliti. 

PTK bercirikan perbaikan terus menerus sehingga kepuasan peneliti menjadi tolak 

ukur berhasilnya (berhentinya) siklus-siklus tersebut. Penelitian ini dilaksanakan 

di SMP Negeri 1 Polokarto yang beralamatkan di Maranggen , Plokarto, 

Kabupaten Sukoharjo , telp (0271) 610964. Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas VIID SMP Negeri 1 Polokarto yang jumlah siswanya ada 38 siswa. 

Langkah – langkah penelitian ini dimulai dari (1) perencanaan; (2) 

pelaksanaan; (3) pengumpulan data (observasi); (4) refleksi; (5) evaluasi; (6) 

penyimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan 

triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2009: 330). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Adapun data peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 4.2 

dan Grafik 4.1 berikut. 

Tabel 4.2 Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No Nilai Hasil Belajar 
Kondisi 

Awal 
Putaran  

I 
Putaran 

II 
Putaran 

III 
1. Nilai tes siswa yang 

mencapai KKM ≥ 70 
11 Siswa 
(28,95%) 

12 Siswa 
(31,58%) 

20 Siswa 
(52,63%) 

30 Siswa  
(78,94%) 

 

 

Grafik 4.1 Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pembahasan hasil penelitian maupun hipotesis tindakan berdasarkan analisis 

data, hasil penelitian dari kerja kolaborasi antar peneliti dan guru matematika serta 

kepala sekolah yang terlibat dalam proses penelitian ini. Hasil diskusi dan dialog 

pada kerja kolaborasi memberikan dorongan pada guru matematika untuk 

melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini 

adalah : Apakah metode scaffolding dapat meningkatkan hasil  belajar 

matematika?. 
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Tindakan yang dilakukan oleh guru matematika dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa adalah dengan menerapkan metode pembelajaran 

scaffolding. Tujuannya adalah membantu agar siswa dapat memahami materi 

dengan baik dan  saling membantu dan bertukar pengetahuan dengan siswa 

lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (Isjoni, 2009:17) yang menyatakan 

bahwa  dalam melakukan proses belajar-mengajar guru tidak lagi mendominasi 

seperti lazimnya saat ini, sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan 

siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka. Penerapan metode 

scaffolding dapat membuat siswa lebih tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan tidak hanya 

duduk mendengarkan penjelasan dari guru. 

Penelitian ini mengacu pada hasil belajar matematika melalui metode 

scaffolding. Untuk mengetahui tingkat hasil belajar matematika siswa dalam 

penelitian ini, dapat dilihat dari indikator sebelum dilakukan tindakan sampai 

akhir tindakan. Adapun indikator yang menjadi patokan hasil belajar matematika 

melalui metode scaffolding dalam penelitian ini adalah nilai tes siswa yang 

mencapai KKM ≥ 70. 

Berdasarkan hasil dari tiap putaran, hasil belajar matematika siswa dalam 

perolehan nilai tes mengalami peningkatan yang berarti. Hasil belajar matematika 

siswa dalam perolehan nilai tes sebelum tindakan pada 11 siswa, ada tindakan 

kelas putaran I, meningkat menjadi 12 siswa, pada tindakan kelas putaran II, 

meningkat menjadi 20 siswa dan pada tindakan kelas putaran III mencapai 30 

siswa. 
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Tindak belajar yang dilakukan siswa pada setiap putaran mengalami 

perubahan ke arah yang lebih baik. Siswa lebih memahami tentang materi segitiga 

dan segiempat. Sebagian siswa mampu memperoleh nilai yang mencapai KKM 

lebih dari 70. Berarti hal ini mendukung hipotesis bahwa dengan menerapkan 

metode scaffolding dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok 

bahasan segiempat. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika dilakukan dengan guru 

menggunakan metode scaffolding. Penggunaan metode ini siswa dapat saling 

membantu dan bertukar pikiran dengan siswa yang lain. Guru dapat memberikan 

bimbingan, dorongan (motivasi), perhatian kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.   

Pembelajaran dengan menerapkan metode scaffolding dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan segitiga dan segiempat. Hal 

ini dilihat dari indikator nilai  yang diperoleh siswa dalam pembelajaran 

matematika pada tindakan putaran I sampi putaran III mengalami peningkatan. 

Implikasi 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa metode scaffolding di SMP 

Negeri 1 Polokarto memiliki peranan yang cukup berarti dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika ditinjau dari nilai tes siswa yang mencapai KKM ≥ 70. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam usaha untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika dengan metode scaffolding di SMP Negeri 

1 Polokarto diajukan sejumlah saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Matematika 

a. Kegiatan perbaikan proses pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Polokarto dapat dijadikan catatan penting, karena proses pembelajaran 

yang digunakan masih cenderung menggunakan metode ceramah. Untuk 

itu disarankan guru menggunakan metode scaffolding, sebab dengan 

metode tersebut dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

b. Guru diharapkan dapat mengelola kelas dengan efektif, inovatif dan 

merespon aktif dan kreatif setiap perkembangan pendidikan. 

c. Guru dalam menyampaikan materi belajar harus menggunakan variasi 

dalam penggunaan model belajar sehingga siswa dengan mudah 

menerima materi yang disampaikan oleh guru dan mendapatkan nilai 

yang diharapkan 

2. Bagi Siswa 

a. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik, 

saling membantu dan tukar pengetahuan sesama teman yang mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan soal latihan agar proses belajar mengajar 

dapat berjalan dengan lancar. 

b. Siswa hendaknya memperhatikan dalam mengikuti pembelajaran 

matematika di kelas. 
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c. Setiap siswa hendaknya berlatih mengerjakan soal latihan agar mudah 

dalam meraih hasil belajar yang optimal. 
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