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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Zone Of Proximal Development (ZPD)

Menurut Vygotsky yang dikutip oleh Tedjasaputra, setiap anak

dapat membina mental mereka melalui lingkungan sosial. Lingkungan

sosial inilah yang membentuk dasar berpikir, pendapat, keterampilan dan

termasuk juga sikap mereka. Pertumbuhan mental mereka sangat

dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga tingkah laku orang lain.1

Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of
Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. Zone of Proximal
Development (ZPD) merupakan jarak antara tingkat perkembangan
sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan
masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang
didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah
bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman
sejawat yang lebih mampu. Scaffolding merupakan pemberian
sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal
pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan
kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin
besar setelah ia dapat melakukannya.2

Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan

proksimal (Zone Of Proximal Development). Menurut Vygotsky yang

dikutip oleh Tedjasaputra, perkembangan kemampuan seseorang dapat

dibedakan ke dalam dua tingkat yaitu, tingkat perkembangan aktual

1Goma, Bassat Abla, Melejitkan Kepribadian Diri (Bagaimana Merubah Pribadi Rapuh Menjadi
Pribadi Ampuh), ( Solo: Samudera, 2006), h. 53.

2 Adi, Nur, Cahyono, Vygotskian Perspective: Proses Scaffolding untuk mencapai Zone of Proximal
Development (ZPD) Peserta Didik dalam Pembelajaran Matematika, Seminar Nasional Matematika dan
Pendidikan Matematika, (Yogyakarta: FMIPA Universitas Negeri Semarang, 2010), h. 443. Diakses pada
(http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A
%2F%2Feprints.uny.ac.id%2F10480%2F1%2FP3-Adi.pdf&ei=MNPwU6DuM8K9ugSm9YGYDA&usg=
AFQjCNGiBseEBbwVuzWvODFzeru4L_ytKQ)
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(independent performance) dan tingkat perkembangan potensial (assisted

performance) dengan Zone Of Proxmal Development (ZPD).3

Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang

untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah

secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan

memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau

ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten.

Jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat

perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal atau

yang kita kenal dengan Zone of Proximal Development (ZPD).

Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau

kemampuan-kemampuan yang belum matang yang masih berada di dalam

proses pematangan. Kemampuan-kemampuan ini akan menjadi matang

apabila berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan

teman sebaya yang lebih berkompeten.

Vygotsky menjelaskan bahwa proses belajar terjadi pada dua tahap:

Tahap pertama terjadi pada saat berkolaborasi dengan orang lain,
dan tahap berikutnya dilakukan secara individual yang di dalamnya
terjadi proses internalisasi. Selama proses interaksi terjadi baik
antara guru-siswa maupun antar siswa, kemampuan yang perlu
dikembangkan: saling menghargai , menguji kebenaran pernyataan
pihak lain, bernegoisasi, dan saling mengadopsi pendapat yang
berkembang.4

3Tedjasaputra, Mayke S, Bermain, Mainan, dan Permainan untuk Pendidikan Usia Dini
(Jakarta: Grasindo, 2001), h. 9.

4Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bagian 3,
Pendidikan Disiplin Ilmu), (Yogyakarta:  IMTIMA, 2007), h. 165.
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Berpijak pada konsep zona proksimal, maka sebelum terjadi

internalisasi atau sebelum kemampuan potensial terbentuk, anak perlu

dibantu dalam proses belajarnya. Orang dewasa atau teman sebaya yang

lebih berkompeten  perlu membantu dengan berbagai cara seperti

memberikan contoh, memberikan feedback, menarik kesimpulan, diskusi,

dan sebagainya dalam rangka perkembangan kemampuannya.

Hasil pengelompokan ZPD pada kelas eksperimen dapat dilihat

pada Lampiran R.

2. Teknik Scaffolding

Pada kalangan masyarakat awam, istilah scaffolding atau perancah

tampaknya lebih dipahami sebagai sebuah istilah yang berhubungan

teknik konstruksi bangunan, yaitu upaya memasang susunan bambu/kayu

balok/besi sebagai tumpuan sementara ketika sedang membangun sebuah

bangunan, khususnya bangunan dalam konstruksi beton. Ketika

konstruksi beton dianggap sudah mampu berdiri kokoh, maka susunan

bambu/kayu balok/besi itu pun akan dicabut kembali. Dalam konteks

pembelajaran, penggunaan istilah scaffolding atau perancah ini

tampaknya bisa dianggap relatif baru dan semakin populer bersamaan

dengan munculnya gagasan pembelajaran aktif yang berorientasi pada

teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky,

sang pelopor Konstruktivisme Sosial.
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Teknik Scaffolding pertama kali diperkenalkan di akhir 1950-an

oleh Jerome Bruner, seorang psikolog kognitif. Dia menggunakan istilah

untuk menggambarkan anak-anak muda dalam akuisisi bahasa. Anak-

anak pertama kali mulai belajar berbicara melalui bantuan orang tua

mereka, secara naluriah anak-anak telah memiliki struktur untuk belajar

barbahasa. Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa

dan anak-anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan

sesuatu di luar usaha mandiri-nya.

Secara sederhana, pembelajaran scaffolding dapat diartikan sebagai

suatu teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur, yang

dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat belajar

secara mandiri. Pemberian dukungan belajar ini tidak dilakukan secara

terus menerus, tetapi seiring dengan terjadinya peningkatan kemampuan

siswa, secara berangsur-angsur guru harus mengurangi dan melepaskan

siswa untuk belajar secara mandiri. Jika siswa belum mampu mencapai

kemandirian dalam belajarnya, guru kembali ke sistem dukungan untuk

membantu siswa memperoleh kemajuan sampai mereka benar-benar

mampu mencapai kemandirian. Dengan demikian, esensi dan prinsip

kerjanya tampaknya tidak jauh berbeda dengan scaffolding dalam

konteks mendirikan sebuah bangunan. Pembelajaran Scaffolding sebagai

sebuah teknik bantuan belajar (assisted-learning) dapat dilakukan pada

saat siswa merencanakan, melaksanakan dan merefleksi tugas-tugas

belajarnya.
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Istilah scaffolding digunakan pertama kali oleh Wood dengan

pengertian dukungan pengajar kepada peserta didik untuk membantunya

menyelesaikan proses belajar yang tidak dapat diselesaikannya sendiri.

Pengertian dari Wood ini sejalan dengan pengertian ZPD (Zone of

Proxmal Development) dari Vygotsky. Peserta didik yang banyak

tergantung pada dukungan pembelajar untuk mendapatkan pemahaman

berada di luar daerah ZPD-nya, sedang peserta didik yang bebas atau

tidak tergantung dari dukungan pembelajar telah berada dalam daerah

ZPD-nya. Konsep scaffolding berhubungan erat dengan konsep ZPD.

Menurut Horowitz yang dikutip oleh Jhon. W Santrock mengemukakan

scaffolding sering kali digunakan untuk membantu siswa mencapai batas

dari zona perkembangan proksimal mereka.5 Peserta didik yang banyak

tergantung pada dukungan pembelajar untuk mendapatkan pemahaman

berada di luar daerah ZPD-nya, sedang peserta didik yang bebas atau

tidak tergantung dari dukungan pembelajar telah berada dalam daerah

ZPD-nya.

Menurut Cazden yang dikutip oleh Asri Budiningsih

mendefinisikan scaffolding sebagai “kerangka kerja sementara untuk

aktivitas dalam penyelesaian”.

Scaffolding sebagai teknik mengubah level dukungan disepanjang

jalannya sesi pengajaran, orang yang lebih ahli (guru atau teman sesama

5Jhon, W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Educational Psychology), Edisi 3 buku 1, (Jakarta:
Salembada Humanika, 2009), h. 64.
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murid yang lebih pandai) menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan

kinerja murid.6

Teknik Scaffolding sebagai bantuan yang besar kepada seorang

anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi

bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk

mengerjakan pekerjaannya sendiri dan mengambil alih tanggung jawab

pekerjaan itu. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk,

peringatan, dorongan, menguraikan masalah kedalam bentuk lain yang

memungkinkan siswa dapat mandiri.

Pemberian intervensi atau bantuan oleh guru diberikan pada saat

siswa sudah merasa sangat kesulitan, yakni ketika ia benar-benar berada

di ujung kemampuan aktualnya. Dengan diberikan bantuan misalnya

dengan contoh, diskusi, hints atau pertanyaan, siswa dapat menuju

kemampuan potensialnya, dan jika anak telah sampai pada tingkat yang

lebih sulit lagi, maka bantuan pun dapat kembali diberikan begitu

seterusnya. Sehingga siswa tidak akan merasa terganggu dan merasa

diabaikan.

Keuntungan pembelajaran Scaffolding, yaitu:

a. Memotivasi dan mengaitkan minat siswa dengan tugas belajar.

b. Menyederhanakan tugas belajar sehingga bisa lebih terkelola dan

bisa dicapai oleh siswa.

6Jhon, W. Santrock, Psikologi Pendidikan, Edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 312.
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c. Memberi petunjuk untuk membantu anak berfokus pada pencapaian

tujuan.

d. Secara jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak dan

solusi standar atau yang diharapkan.

e. Mengurangi frustasi atau resiko.

f. Memberi model dan mendefenisikan dengan jelas harapan mengenai

aktivitas yang akan dilakukan.

Kelemahan dalam pembelajaran dengan teknik scaffolding yaitu:

a. Susah mengontrol siswa khususnya siswa yang memiliki taraf

kemampuan rendah, dikarenakan jumlah siswa di dalam kelas lebih

dari 30 siswa.

b. Penelitian dilakukan pada semester pertama dan siswa belum

memiliki buku pegangan.

Adapun solusi yang dapat membantu mengatasi kelemahan-

kelemahan di atas adalah:

a. Peneliti meminta kepada siswa lain yang memiliki taraf kemampuan

tinggi untuk membantu siswanya yang kurang paham.

b. Peneliti membuatkan LKS soal-soal untuk siswa.

Secara operasional, menurut Depdiknas yang dikutip oleh

Ratnawati menetapkan teknik pembelajaran scaffolding dapat ditempuh

melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:7

7 Ratnawati, Penerapan Metode Pembelajaran, h. 57.
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1) Assemen kemampuan dan taraf perkembangan setiap siswa untuk

menentukan Zone of Proximal Development (ZPD).

2) Menjabarkan tugas representasi matematis ke dalam tahap-tahap yang

rinci sehingga dapat membantu siswa melihat zona yang akan

diskafold.

3) Menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan

siswa. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui

penjelasan, peringatan, dorongan (motivasi), penguraian masalah ke

dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh (modelling).

4) Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri.

5) Memberikan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, tanda mata

(reminders), dorongan, contoh atau hal lain yang dapat memancing

siswa bergerak ke arah kemandirian belajar dalam pengarahan diri.

3. Representasi Matematis

Tujuan pembelajaran matematika telah mengalami perubahan,

tidak hanya menekankan pada peningkatan hasil belajar, tetapi juga

diharapkan dapat meningkatkan berbagai kemampuan. Salah satu

kemampuan matematika yang perlu dikuasai siswa dalah kemampuan

representasi.

Konsep tentang representasi merupakan salah satu konsep

psikologi yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk

menjelaskan beberapa fenomena penting tentang cara berfikir anak-anak.
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Menurut Davis yang dikutip oleh Kartini menyatakan bahwa
sebuah representasi dapat berupa kombinasi dari sesuatu yang
tertulis diatas kertas, sesuatu yang eksis dalam bentuk obyek fisik
dan susunan ide-ide yang terkontruksi didalam pikiran seseorang.
Sebuah representasi dapat dianggap sebagai sebuah kombinasi dari
tiga komponen: simbol (tertulis), obyek nyata, dan gambaran
mental. Kalathil dan Sherin lebih sederhana menyatakan bahwa
segala sesuatu yang dibuat siswa untuk mengekternalisasikan dan
memperlihatkan kerjanya disebut representasi.8

Menurut NCTM yang dikutip oleh trisniawati, representasi

membantu menggambarkan, menjelaskan, atau memperluas ide

matematika dengan berfokus pada fitur-fitur pentingnya. Representasi

meliputi simbol, persamaan, kata-kata, gambar, table, grafik, objek

manipulatif, dan tindakan serta mental, cara internal berpikir tentang ide

matematika.9

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa

representasi adalah ungkapan-ungkapan dari ide matematika yang

ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi

masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang

sedang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya. Suatu

masalah dapat direpresentasikan melalui gambar, kata-kata (verbal), tabel,

benda konkrit, atau simbol matematika.

8Kartini, “Peranan Representasi dalam Pembelajaran Matematika”, Kertas Kerja pada Seminar
Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FKIP UNRI P-22, (Pekanbaru:  5 Desember 2009), h. 361-
371. Diakses pada (http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Feprints.uny.ac.id%2F7036%2F1%2FP22Kartini.pdf&ei=ztPwU_6cL8G
0uATs7YKQDA&usg= AFQjCNGrKDF8hIbsn_x_9yeHP4ECDw04UA)

9 Trisniawati, Makalah Representasi Matematis, (diakses tanggal 26 Januari 2013), pada
http://trisniawati87.blogspot.com/2013/01/makalah-representasi-matematis.html.



18

Representasi dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan ide matematika oleh guru dan peserta didik. Dengan

representasi ide mereka sebagai bagian dari proses komunikasi, mereka

mantranslasi permasalahan atau ide ke dalam bentuk baru. Pada bagian

tersebut peserta didik dapat menggambar diagram, menulis kalimat, dan

menggunakan tubuhnya untuk merepresentasikan pikirannya. Dengan

representasi, peserta didik diajak untuk fokus pada karakteristik yang

esensial dari sebuah situasi, membuat ide matematika lebih konkret dan

mempermudah guru dalam membantu peserta didik untuk membangun

kemahiran berbahasa matematika.

Mudzakir yang dikutip oleh Andi Suryana mengelompokan

representasi matematis ke dalam tiga ragam representasi yang utama,

yaitu 1) representasi visual berupa diagram, grafik, tabel atau gambar; 2)

Persamaan atau ekspresi matematis; dan 3) Kata-kata atau teks tertulis.10

10Andri Suryana, Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Lanjut (Advanced Mathematical
Thinking) Dalam Mata Kuliah Statistika Matematika, Kertas Kerja pada seminar nasional tanggal 10
November 2012 di FMIPA UNY P-5, (Jakarta: Universitas Indraprasastra PGRI,2012), h. 37- 48. Diakses
pada (http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&ur
l=http%3A%2F%2Feprints.uny.ac.id%2F7491%2F1%2FP%2520%25205.pdf&ei=TNTwU_7cFseIuATxm4
CgDA&usg=AFQjCNE3AH9S2HfYy0Na3JzVLL3MFzONIg)
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TABEL II.1
Bentuk-bentuk Operasional Representasi Matematis

No Representasi Bentuk-bentuk operasional

1 Visual,

berupa:

Diagram,

grafik, tabel

atau gambar

1. Menyajikan kembali data atau informasi dari

suatu representasi ke representasi diagram,

grafik, atau tabel

2. Menggunaan representasi visual untuk

menyelesaikan masalah

3. Membuat gambar pola-pola geometri untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi

penyelesaian

2 Persamaan

atau ekspresi

matematis

1. Membuat persamaan atau model matematis

dari representasi lain yang diberikan

2. Membuat konjektur dari pola suatu bilangan

3. Penyelesaian masalah dengan melibatkan

ekspresi matematis

3 Kata-kata

atau teks

tertulis

1. Menulis intepretasi dari suatu representasi

2. Menulis langkah-langkah penyelesaian

masalah matematis dengan kata-kata

3. Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu

representasi yang disajikan

4. Menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis

5. Dapat menyatakan ide matematika dengan

kata-kata atau teks tertulis

Sumber : Ahmad Yazid (Journal of Primary Educational)11

11Ahmad, Yazid, Jurnal of Primary Educational: Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Matematika Model Kooperatif Dengan Strategi TTW (Think- Talk- Write) Pada Materi Volume Bangun
Ruang Sisi Datar, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 33. Diakses pada
(http://www.google.co.id/url?sa
=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.unnes.ac.id%2
Fsju%2Findex.php%2Fjpe%2Farticle%2Fdownload%2F52%2F41&ei=ttTwU9H3OM7HuATiroCYDA&usg
=AFQjCNF8QBwth8QgaCf1mo2S085b19enyg)
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4. Hubungan Teknik Scaffolding dengan Representasi Matematis

Menurut Vygotsky dalam Bambang Hudiono ada hirarki dalam

sistem representasi.12 Dalam pandangannya, pada awalnya representasi

dibangun oleh anak diawali dengan bentuk yang sederhana kemudian

berkembang melalui proses kognitif dalam belajar hingga terbentuk

representasi yang lebih sempurna. ZPD merupakan daerah

perkembangan potensial untuk menjadi sesuatu yang kongkrit. Pengaruh

pada ZPD tak perlu menunggu tahapan-tahapan. Teori Vygotsky

menjadikan seorang anak tertantang untuk melakukan aktivitas di atas

tingkat perkembangan yang dimiliki.

Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding berarti

memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-

tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan

memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung

jawab yang semakin besar segera setelah mampu mengerjakan sendiri.

Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan,

dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang

memungkinkan siswa dapat mandiri. Scaffolding berarti upaya guru untuk

membimbing siswa dalam upayanya mencapai suatu keberhasilan.

Kemampuan representasi matematis adalah salah satu keterampilan

proses yang berkaitan dengan kemampuan siswa menyampaikan laporan,

gagasan, dan ide. Representasi matematis sangat penting dimiliki oleh

12Bambang, Peran Pembelajaran Diskursus, h. 102
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siswa, karena representasi adalah proses awal mereka menghadirkan

konsep untuk mengkomunikasikan dan memecahkan permasalahan

matematis.

Pada pembelajaran yang dilakukan dengan teknik scaffolding pada

dasarnya memiliki kaitan erat pada representasi matematis siswa karena

siswa akan berusaha menganalisa pembelajaran dan merubahnya ke

dalam bentuk diagram, grafik, tabel atau gambar, siswa akan mampu

menyelesaikanpersamaan atau model matematisdan dapat

mengkomunikasikan analisis dan pendapat mereka.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yuaniawatika kelas V SD Cimahi, dalam

sebuah jurnal dengan judul Penerapan Pembelajaran Matematika dengan

Strategi REACT untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Representasi

Matematis Siswa Sekolah Dasar. Dari hasil analisis data dan uji statistik

dengan taraf signifikansi 5% terhadap data pretes dan postes diperoleh bahwa

hasil pretes di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara signifikan

tidak terdapat perbedaan, sedangkan pada hasil postes kedua kelompok

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Adapun hasil yang diperoleh dari

penelitian yang dilakukan oleh saudari Yuaniawatika adalah adanya

peningkatan kemampuan koneksi dan representasi matematis siswa.13

Selanjutnya, penelitian yang sama dilakukan oleh saudari Ratnawati

Mamin yang merupakan seorang Dosen Kimia FMIPA UNM dengan judul

13 Yuniawatika, Penerapan Pembelajaran Matematika, h. 117
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penelitian Penerapan Metode Pembelajaran Scaffolding pada pokok bahasan

sistem periodik unsur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa metode

pembelajaran scaffolding merupakan suatu pilihan yang cocok untuk

menjelaskan pokok bahasan sistem periodik unsur dan dapat tercapainya

tujuan pembelajaran.14

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, teknik scaffolding telah

diterapkan untuk pokok bahasan sistem periodik unsur. Sedangkan pada

penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap representasi matematis

siswa.

C. Konsep Oprasional

Teknik pembelajaran scaffolding merupakan variabel bebas yang

mempengaruhi representasi matematika. Adapun langkah-langkah penyajian

teknik pembelajaran scaffolding adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Awal

a. Guru menyapa siswa.

b. Guru menetapkan fokus belajar.

c. Guru mengecek hasil belajar sebelumnya untuk menentukan zona of

proximal development. Misalnya,guru memberikan prior-learning

mengenai materi yang akan dibahas.

d. Guru membagi kelompok berdasarkan level perkembangan awal

yang dimiliki siswa yang diketahui dari hasil pengecekan

sebelumnya.

14 Ratnawati, Mamin, Penerapan Metode Pembelajaran Scaffolding Pada Pokok Bahasan Sistem
Periodik Unsur, h. 57.
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2. Kegiatan inti

a. Guru memperkenalkan pembelajaran dengan teknik scaffolding

kepada siswa dan menjelaskan teknik pelaksanaannya.

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

c. Guru menjabarkan tugas-tugas mengenai materi yang akan dibahas.

d. Guru menyajikan tugas belajar secara berjenjang dengan tetap

memberikan penjelasan, peringatan, dorongan serta penguraian

masalah ke dalam langkah pemecahan.

e. Guru mengurangi dukungan atau bantuan tersebut dan membiarkan

siswa menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri.

f. Guru tetap memberikan perhatian lebih pada siswa yang memiliki

ZPD di bawah rata-rata dan guru meminta siswa yang paham untuk

membantu siswa yang kurang paham.

g. Guru meminta siswa secara individu untuk mempresentasikan hasil

kerjanya didepan.

h. Setiap tahapan proses penelitian ini, guru tetap memperhatikan dan

menilai setiap usaha siswa dalam berpikir dan menilai kemampuan

representasinya.

3. Kegiatan Penutup

a. Guru mengecek hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa.

b. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah

dibahas.
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c. Guru menutup pelajaran dan tetap memberikan arahan kepada siswa

agar siswa tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam

belajar.

Pedoman penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan

representasi matematis berdasarkan tabel dibawah ini:

TABEL II.2
Pedoman Penilaian Kemampuan Representasi Matematis

Nilai Representasi visual
Representasi
ekspresi matematis

Representasi teks
tertulis (kata-kata)

0 Tidak ada jawaban

1

Jawaban tidak
lengkap (hanya
sedikit dari
pertanyaan yang
dijawab), kurang
tepat

Representasi yang
dibuat salah

Jawaban yang
tidak lengkap,
tidak jelas, kurang
logis, tidak
sistematis

2

Jawaban kurang
lengkap (hanya
setengah dari
pertanyaan yang
dijawab), hanya
sebagian yang
tepat

Jawaban kurang
lengkap, hanya
sebagian yang tepat
secara matematis,
sistematis

Jawaban kurang
lengkap, agak
jelas, agak logis,
sistematis

3

Jawaban hampir
lengkap (sebagian
besar pertanyaan
dijawab), tepat

Jawaban hampir
lengkap, sebagian
besar tepat secara
matematis,
sistematis

Jawaban hampir
lengkap, jelas,
logis, sistematis

4

Jawaban lengkap
(semua pertanyaan
dijawab), tepat

Jawaban lengkap,
tepat secara
matematis,
sistematis

Jawaban lengkap,
jelas, logis,
sistematis

Sumber : Skripsi Maulia UPI
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : ≠
H0 : =
Keterangan :

Ha : Adanya perbedaan yang signifikan terhadap representasi matematis

siswa kelas X SMK Telkom menggunakan teknik scaffolding dengan yang

menggunakan pembelajaran konvensional.

H0: Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap representasi matematis

siswa kelas X SMK Telkom menggunakan teknik scaffolding dengan yang

menggunakan pembelajaran konvensional.


