
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

21 

      

  

Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap  

Kemampuan Pemecahan Masalah dan  

Koneksi Matematis    

Siswa kelas IV SDN se Jakarta Timur  
 

Yurniwati,  
Universitas Negeri Jakarta  

wyurni@gmail.com 

 

 

Abstrak—Penelitian ini adalah penelitian payung yang melibatkan tiga orang 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi.  Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui: a) pengaruh pendekatan Saitifik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah; b) pengaruh pendekatan Saitifik terhadap kemampuan 

koneksi matematis; c) Hubungan kemampuan pemecahan masalah dan 

koneksi matematis.  Penelitian di laksanakan pada siswa kelas IV Sekolah 

Dasar semester ganjil tahuan ajaran 2014/2015. Penelitian menggunakan 

teknik eksperimen dan sampel penelitian ditentukan berdasarkan Cluster 

random sampling. Instrumen penelitian berupa soal essay dan data diolah 

menggunakan uji-t. Temuan penelitian adalah : a) diperoleh harga thitung > ttabel 

yakni 3,256> 1,67 artinya terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah secara signifikan; b) diperoleh thitung > ttabel 

yakni 4,0632 >  1,67 artinya terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

kemampuan koneksi matematis secara signifikan; c)Koefisien korelasi antara 

koneksi matematis dengan pemecahan masalah koefisien korelasi sebesar 

0,5608 dan koefisien determinasi 31,45%, sehingga kemampuan pemecahan 

masalah matematika ditentukan oleh kemampuan koneksi matematis. 

Kata kunci: pendekatan saintifik, pemecahan masalah, koneksi matematis 
 

I. PENDAHULUAN 

Pada abad ke-20 terjadi perubahan paradigma pembelajaran dalam dunia pendidikan. Pandangan 

konstruktivis yang menekankan pembelajaran terpusat kepada siswa dan siswa aktif telah menggeser 

pandangan behaviorisme yang mengutamakan stimulus dan respon. Penerapan behaviorisme dalam 

pembelajaran matematika cenderung menghasilkan siswa yang mempunyai pengetahuan banyak 

(khususnya pengetahuan faktual), tetapi miskin dalam kemampuan berpikir dan pemecahan masalah [1]. 

Sebaliknya konstruktivisme lebih menekankan kepada aspek kognitif dan afektif siswa  atau lebih 

tepatnya bagaimana dan apa yang terjadi apabila mereka belajar matematika secara dinamis, termasuk 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cara berpikir atau belajar matematika.   

Tujuan pembelajaran matematika saat ini cendrung untuk mencapai target kelulusan. Hal demikian 

tampak pada proses pembelajaran yang monoton, komunikasi satu arah, lebih fokus kepada kemampuan 

prosedural dan  bergantung kepada buku paket. Soal-soal yang dikerjakan siswa bersifat hafalan dan 

pengerjaan soal-soal rutin. Dampak dari menghafalkan prosedur atau konsep matematika adalah membuat 

pembelajaran matematika tidak bermakna dan sulit diterapakan dalam masalah kehidupan sehari-hari.  

Keadaan tersebut mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke 

dalam situasi kehidupan nyata.  Hal lain yang menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa adalah 

karena pembelajaran matematika kurang bermakna.  Guru dalam pembelajarannya di kelas tidak 

mengaitkan dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk 

menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide-ide matematika.  Mengaitkan pengalaman 

kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran matematika di kelas penting 

dilakukan agar pembelajaran bermakna [2]. Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000) bila anak belajar 

matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat 

mengaplikasikan matematika [3] 

Banyak hal yang berperan sebagai faktor yang menyebabkan kegagalan siswa dalam pembelajaran 

antara lain faktor siswa, guru, proses pembelajaran dan kurikulum. Ditinjau dari faktor kurikulum, bila 
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dicermati dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, KBK, KTSP dan Kurikulum 2013 maka dapat dikatakan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu menggunakan atau menerapkan 

matematika yang dipelajari disekolah untuk kehidupan sehari-hari dan membantu siswa mempelajari 

pengetahuan lainnya. 

Ditinjau dari faktor guru, dipahami bahwa tentu ada beberapa kelemahan guru dalam kegiatan belajar-

mengajar matematika. Pada proses pembelajaran, yang pada umumnya terlalu berkonsentrasi kepada 

penyelesaian soal yang bersifat prosedural. Selain itu pola pembelajaran matematika cenderung text book 

oriented dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari  siswa. Kebanyakan guru mengajar dengan 

menggunakan buku paket sebagai “resep”, mereka mengajarkan matematika halaman per halaman sesuai 

dengan apa yang tertulis di buku paket, Selain itu strategi pembelajaran lebih didominasi oleh upaya 

untuk menyelesaikan materi pembelajaran dalam waktu yang tersedia, dan kurang adanya upaya agar 

terjadi proses dalam diri siswa untuk mencerna materi secara aktif dan konstruktif.  Cara mengajar 

demikian sudah merupakan karakteristik umum bagaimana guru melaksanakan pembelajaran matematika 

di Indonesia.  

Rendahnya penguasaan matematika siswa terkait langsung dengan proses pembelajaran yang diterima 

siswa di sekolah. Umumnya guru mengajarkan materi tersebut secara konvensional yang mempunyai 

tahapan pembelajaran seperti berikut: (1) Guru membahas pekerjaan rumah; (2) Guru menjelaskan materi 

baru beserta contoh soal; (3) Guru memberikan latihan soal yang mirip dengan contoh yang telah 

dijelaskan; (4) Guru memberi tugas pekerjaan rumah. Kegiatan pembelajaran seperti demikian sering 

ditemui dan menjadi rutinitas setiap hari dan kurangnya kegiatan siswa belajar aktif seperti kegiatan 

manipulatif, bereksperimen dan berdiskusi. Akibatnya siswa tidak memahami pengetahuan yang 

mendasari tentang sebuah konsep, bagaimana membangun sebuah konsep dan aplikasinya pada masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan antara konsep dan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengubah 

paradigma pembelajaran matematika yang masih konvensional kearah pembelajaran yang  inovatif seperti 

pendekatan saintifik. Dalam panduan Kurikulum 2013, dijelaskan  bahwa: proses pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik 

tahu tentang ‘mengapa’. Ranah keterampilan  menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik tahu tentang ‘bagaimana’. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik tahu tentang  ‘apa’.  Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan 

antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik  (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan 

dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Pada penjelasan di atas diketahui bahwa pendekatan saintifik melibatkan ranah sikap, keterampilan 

dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan saintifik diawali dengan menumbuhkan sikap 

positif seperti rasa ingin tahu, ingin menyelidiki dan pada akhirnya menumbuhkan kebiasaan belajar. 

Sikap positif tersebut memicu potensi keterampilan meliputi mengamati, menalar, menyimpulkan, dll. 

Ranah sikap dan keterampilan akan memproduksi pengetahuan yang merupakan tujuan dari proses 

pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran yang dilalui dengan rasa senang, menantang, 

bekerja sama dan bermakna.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pendekatan saintifik dapat digunakan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis.  Oleh sebab itu akan 

dilaksanakan penelitian dengan judul: Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Kemampuan pemecahan 

masalah dan koneksi Matematis pada Siswa Sekolah Dasar di DKI Jakarta. 

Rumusan masalah penelitian adalah Beradasarkan latar belakang masalah maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : ” Bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan matematika 

pada siswa Sekolah Dasar di DKI Jakarta” Adapun rincian masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang belajar melalui pendekatan Saintifik lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional? 

2. Apakah kemampuan koneksi matematika siswa yang belajar melalui pendekatan Saintifik lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional? 

3. Apakah terdapat hubungan positif  antara kemampuan koneksi matematis dan kemampuan 

pemecahan masalah matematis? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menelaah kemampuan pemecahan masalah siswa yang belajar melalui pendekatan Saintifik 

apakah baik dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. 

2. Menelaah kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar melalui pendekatan Saintifik apakah 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. 
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3. Menelaah hubungan antara antara kemampuan koneksi matematis dan kemampuan pemecahan 

masalah matematis 

Hasil dan temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pendidikan dasar, yaitu: 1) Memberikan 

dasar ilmiah bagi guru SD guna mengembangkan dan menerapkan pembelajaran matematikan yang 

berorientasi pada kehidupan sehari-hari; 2) Sumbangan pemikiran bagi pengelola pendidikan dalam 

meningkatkan kemampuan profesional guru sekolah dasar.  

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar di wilayah Jakarta Timur dan Penelitian 

dilaksanakan selama semester ganjil tahun ajaran 2014/2015.  

B. Metode Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only control design. Dalam 

desain penelitian ini, terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kelompok pertama sebagai kelas 

eksperimen di mana pada kelompok tersebut akan diberikan treatment berupa pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, dan kelompok kedua sebagai kelas kontrol di mana kelompok tersebut tidak 

diberikan perlakuan dan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti yang biasa 

dilakukan oleh guru kelas.  

Kedua kelompok kemudian diberi posttest untuk mengetahui pengaruh atau perbedaan kemampuan 

pemecahan masalah siswa antara kelompok yang diberikan treatment dengan pendekatan saintifik dan 

kelompok kontrol dengan pendekatan konvensional.  

C. Populasi dan sample penelitian 

Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD kelas tinggi yang berada di wilayah Jakarta 

Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan tehnik cluster 

random sampling dan terpilih SD Cililitan 02 Pagi. Dalam penelitian ini dilibatkan dua kelas yang terdiri 

atas satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolah Data 

 Data yang dikumpulkan adalah data kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis 

berbentuk soal essay. Sebelum postest dilakukan uji validitas instrumen dengan rumus korelasi product 

moment  dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Sebelum pegolahan data dilakukan Uji 

normalitas meggunakan uji Lilliefors dan homogenitas menggunakan uji Fisher. Data diolah dengan 

menggunakan uji-t dan regresi linier 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data  

Sebaran data penelitian adalah sebagai berikut: 
TABEL 1. DATA POSTEST PEMECAHAN MASALAH DAN KONEKSI MATEMATIS 

 PM KONEKSI 
EKS KON EKS KON 

MAX 8 19 36 31 
MIN 7 5 10 4 

RERATA 13.867 11.200 27.000 19.433 
SD 3.082 3.498 7.679 6.714 

 

B. Uji Persyaratan analisis Data  

Uji normalitas kemampuan pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors. Hasil 

penghitungan uji normalitas dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 
TABEL 2. UJI NORMALITAS KELAS EKPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Kemampuan Kelas ℓhitung ℓtabel Kesimpulan 

Pemecahan 

masalah 

Eksperimen 0,122 0,161 Normal 

Kontrol 0,126 0,161 Normal 

Koneksi  

 

Eksperimen 0,1520 0,161 Normal 

Kontrol 0,1178 0,161 Normal 

 

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan data pemecahan masalah dan koneksi untuk kelas eksperimen 

dan kontrol berdistribusi normal 
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Uji homogenitas untuk keempat kelompok menggunakan uji fisher (F) dan semua data homogen dan  

hasil penghitungan uji homogenitas dengan uji F dapat terlihat pada tabel di bawah ini. 
TABEL 3. UJI HOMOGENITAS KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Fhitung Ftabel Keterangan 

1,308 1,84 Homogen 

 
C. Analisis Data  

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap kemampuan Pemecahan masalah 

matematis siswa kelas IV sekolah dasar 
TABEL 4. UJI DIPOTESIS PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIC TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

            Kelompok 

Data 

Skor kelompok eksperimen Skor kelompok kontrol 

varians
 

9,49 12,16 

banyak data 30 30 

Signifikansi (α=0,05) 1,67 1,67 

rata-rata 13,86 11,1 

dk 58 

thitung 3,256 

kriteria keputusan 3,256>1,67 

 

 

Berdasarkan tabel diketahui harga thitung lebih besar daripada ttabel (3,256 > 1,67), maka artinya 

hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. Ini berarti rerata kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik lebih tinggi dari pada rerata kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pembelajaran melalui penggunaan pendekatan 

konvensional  terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada siswa kelas V SDN se Kecamatan 

Kramat Jati Jakarta Timur. 

 

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap kemampuan Pemecahan masalah 

matematis siswa kelas IV sekolah dasar 
TABEL 5. UJI DIPOTESIS PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIC TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

            Kelompok 

Data 

Skor kelompok eksperimen Skor kelompok kontrol 

varians
 58,966 45,081 

banyak data 30 30 

Signifikansi (α=0,05) 0,05 0,05 

rata-rata 27 19,433 

dk 58 

thitung 4,0632 

kriteria keputusan thitung>1,67 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 4,0632, sedangkan  ttabel dengan derajat 

kebebasan 58 dan taraf signifikan α = 0,05 adalah 1,67 dengan demikian, harga t hitung lebih besar dari 

pada ttabel. Berarti Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa kelas V SD di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ditolak dan Hi 

diterima.  

 

Hipotesis 3: Terdapat hubungan positif antara kemampuan koneksi matematis dengan kemampuan   

Pemecahan masalah matematis siswa kelas IV sekolah dasar 

 

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel kemampuan koneksi matematis(X) dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematika(Y) diperoleh koefisien korelasi sederhana sebesar 0,5608, 

seperti tampak pada tabel berikut: 
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TABEL 6. UJI HIPOTESIS HUBUNGAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS DENGAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

Koefisien rxy thitung ttabel Koefisien Determinasi 

X dan Y 0,560808 3,58 1,67 31,45% 

 

Koefisien tersebut menunjukkan pada kategori sedang dan harga positif menandakan bahwa koefisien 

korelasi antara kemampuan koneksi matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematika 

bersifat positif atau berbanding lurus. 

Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 31,45%, artinya 31,45% variasi 

kemampuan pemecahan masalah matematika ditentukan oleh kemampuan koneksi matematis. 

 

D. Pembahasan  

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen terjadi karena pengaruh 

pendekatan saintifik, khususnya tahap asosiasi. Pada tahap asosiasi, siswa berdiskusi untuk memasangkan 

pecahan biasa dan persen secara berkelompok, tiap kelompok berusaha menemukan pasangan bilangan 

pecahan dan persen sebanyak mungkin. Siswa mencoba memasangkan berbagai kemungkinan pasangan 

yang sesuai dengan beragam cara, mulai dari mencoba-coba hingga merubah tiap pecahan yang ada pada 

kartu billangan menjadi bentuk pecahan persen ataupun sebaliknya. Suasana berlangsung kondusif dan 

siswa terlihat aktif berdiskusi. Pada saat proses pembelajaran, banyak kelompok yang telah mampu 

menemukan lebih dari lima pasangan bilangan pecahan biasa dan persen dengan diskusi. Kelompok-

kelompok tersebut tampak sangat aktif dalam berdiskusi sehingga dapat menyelesaikannya dalam waktu 

yang diberikan. Selain itu tahap komunikasi juga menunjang kemampuan pemecahan masalah. Pada 

tahap komunikasi, siswa mempresentasikan temuan kelompok berupa jawaban masalah matematika. 

Presentasi jawaban masalah dari berbagai kelompok mengembangkan wawasan siswa tentang pemodelan 

masalah dan strategi penyelesaian masalah. 

Pengembangan kemampuan koneksi sangat ditunjang oleh tahap pengamatan dan menanya. 

Penggunaan alat peraga yang tepat dan menarik akan memancing rasa ingin tahu siswa sehingga siswa 

mengajukan pertanyaan seputar materi yang akan diberikan. Selain itu melalui kegiatan menanya siswa 

akan belajar berfikir kritis dan kreatif. Siswa juga belajar untuk berusaha sendiri menemukan persamaan-

persamaan, perbedaan-perbedaan, dan hubungan dari data yang mereka temukan dari kegiatan mengamati 

dan menanya ini. 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan dalam mengetahui hubungan antar konsep 

matematika, maupun hubungan antara konsep matematika dengan konsep diluar matematika. Sedangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan mengusahakan pencarian solusi dengan 

penalaran menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta metode-metode guna mencapai tujuan yaitu 

menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Dalam usaha pencarian solusi, seseorang harus 

memahami konsep-konsep  yang ada dalam sebuah soal pemecahan masalah matematika. Selain 

memahami konsep-konsep dalam soal pemecahan masalah matematika, siswa juga harus dapat melihat  

hubungan antara konsep-konsep tersebut. Tanpa mengetahui hubungan antar konsep dalam soal 

pemecahan masalah matematika, seorang siswa tidak dapat menemukan solusi. Disinilah terjadi 

hubungan antara Kemampuan Koneksi Matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Saintifik berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. 

2. Pendekatan Saintifik berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan koneksi matematis 

dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. 

3. Terdapat hubungan positif  antara kemampuan koneksi matematis dan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 

Saran yang dapat dikemukakan pada peneltian ini adalah: 

1. Sebelum melaksanalan pendekatan saintifik guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran 

seperti LKS, alat peraga dan setting kelas agar pembalajaran berlangsung tertib dan lancar. 

2. Alat peraga yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh siswa. Sebaiknya guru terampil menggunakan alat peraga sehingga 

dapat memberikan bantuan dan arahan kepada siswa dengan baik. 

3. Guru sebaiknya merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga 

pengalaman yang diperoleh siswa mengarah kepada tujuan pembelajaran 
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