
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut sumber daya 

manusia yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia juga merupakan 

syarat untuk mencapai tujuan pembangunan, salah satu wahana untuk 

meningkatkan sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan yang berkualitas. 

Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, maka kualitas sumber daya 

manusia harus ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang 

dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang 

mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Sebagaimana pendidikan umumnya, kita mengetahui bahwa pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Dimanapun 

di dunia ini terdapat masyarakat, dan disana pula terdapat pendidikan yang 

merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat namun 

perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa 

atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan termasuk 

perbedaan sistem pendidikan tersebut. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, 

pengajaran fisika tidaklah mungkin terlepas dari masalah. Fisika merupakan salah 

satu pelajaran yang kurang disukai siswa karena dianggap memiliki tingkat 
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kesulitan yang tinggi. Selain itu, kurangnya rasa ingin tahu siswa dan sikap kritis 

terhadap pelajaran fisika menjadi faktor lain yang menyebabkan siswa enggan 

belajar fisika secara mandiri dan hanya menunggu perintah dari guru untuk 

belajar. Hal ini berdampak pada rendahnya aktivitas belajar fisika siswa. Dengan 

kata lain, kurangnya kemandirian belajar siswa terhadap fisika dapat 

menyebabkan siswa kurang berkembang dan pasif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Rendahnya aktivitas belajar fisika merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

hasil belajar siswa menjadi rendah. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa 

selama proses pembelajaran siswa tampak pasif, aktivitas siswa hanya terbatas 

pada mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Belum 

tampak aktivitas lain seperti berdiskusi, mengemukakan pendapat dan melakukan 

penyelidikan. Kesulitan-kesulitan tersebut harus segera mendapat penyelesaian 

secara tuntas sehingga diharapkan siswa dapat menyelesaikan belajarnya secara 

tuntas atau meminimalkan kesulitan yang dilakukan. Guru telah melakukan 

beberapa model dalam mengajar, tetapi siswa masih terlihat kurang aktif. Hal 

tersebut kemungkinan dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti sangat 

terbatasnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan pelajaran yang disampaikan 

cenderung  teoritis dan jarang di kaitkan dengan dunia nyata. 

 

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh peneliti adalah dengan menerapkan 

scaffolding pada aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model penemuan 

terbimbing. Scaffolding merupakan strategi pembelajaran yang memberikan 

bantuan (scaffold) kepada siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan. 

Dengan pertolongan orang dewasa, anak dapat melakukan dan memahami lebih  
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banyak hal dibandingkan dengan jika anak hanya belajar sendiri. Aktivitas siswa 

tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat apa yang diterangkan guru, tetapi 

siswa harus berpartisipasi aktif misalnya bertanya, mengemukakan ide, dan maju 

kedepan kelas. Jika siswa aktif dalam kegiatan tersebut kemungkinan besar 

mereka akan dapat mengambil pengalaman-pengalaman tersebut. Sebaliknya jika 

siswa kurang aktif, maka siswa tidak akan mendapat pengalaman dari belajarnya.  

 

Model penemuan terbimbing merupakan suatu model pembelajaran yang 

melibatkan aktivitas guru dan siswa secara maksimal. Siswa aktif melakukan 

penemuan dan guru aktif memberi bimbingan secara bertahap dan menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan siswa melakukan proses penemuan.yang terpusat 

pada siswa. Pada model ini peranan guru hanya sebagai fasilitator yang membantu 

siswa agar mempergunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka 

pelajari untuk menemukan pengetahuan yang baru yang diharapkan dapat 

memengaruhi hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pemberian Bantuan (Scaffolding) pada Aktivitas Belajar Menggunakan 

Model Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA”. 

 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pemberian 

bantuan (scaffolding) pada aktivitas belajar menggunakan model penemuan 

terbimbing terhadap hasil belajar fisika siswa SMA ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh pemberian 

bantuan (scaffolding) pada aktivitas belajar menggunakan model penemuan 

terbimbing terhadap hasil belajar fisika siswa SMA ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:   

1.  Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi  

pendidikan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi 

gambaran mengenai pengaruh scaffolding pada aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar fisika. 

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi khususnya kepada para orang tua, konselor sekolah dan guru dalam 

upaya membimbing dan memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai 

bantuan yang bisa dimanfaatkan.  

3. Meningkatkan kreativitas dan pola pikir siswa dalam proses belajar. 

 

 

E.   Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar jelas arah penelitian yang dilaksanakan, maka batasan ruang lingkup 

penelitian ini adalah:  

1. Scaffolding atau pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa dapat berupa 

gambar, petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah – masalah 

kedalam langkah – langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan lain 

yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. Pemberian bantuan ini 
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bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan 

secara mandiri.  

2. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran meliputi aspek perilaku siswa yang relevan dengan kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas yang diamati meliputi 2 aspek yaitu: (a) aktivitas siswa 

dalam melakukan eksperimen didalamnya terdapat visual activities, motor 

activities, writing activities, dan mental activities, (b) partisipasi siswa dalam 

pembelajaran didalamnya terdapat listening activities dan oral activities. 

3.  Model penemuan terbimbing merupakan suatu model pembelajaran dengan 

langkah-langkahnya sebagai berikut: (a) merumuskan masalah untuk 

dipecahkan, (b) siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis 

data tersebut, (c) siswa menyusun konjektur (prakiraan), (d) konjektur yang 

telah dibuat oleh siswa tersebut diatas diperiksa oleh guru, (e) verbalisasi 

konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya, dan (f) 

guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah 

penemuan itu benar. 

4.  Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

berupa nilai yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar selama jangka waktu tertentu.   

5.  Materi yang dibelajarkan dalam penelitian ini adalah materi pokok Suhu dan 

Kalor 

6.  Subyek penelitian adalah siswa kelas X8 semester genap SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung. 


