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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Kerangka Teoritis  

1. Scaffolding 

Pengertian istilah scaffolding berasal dari istilah ilmu teknik sipil yaitu berupa 

bangunan kerangka sementara atau penyangga (biasanya terbuat dari bambu, 

kayu, atau batang besi) yang memudahkan pekerja membangun gedung. Metafora 

ini harus secara jelas dipahami agar kebermaknaan pembelajaran dapat tercapai. 

Sebagian pakar pendidikan mendefinisikan scaffolding berupa bimbingan yang 

diberikan oleh seorang pembelajar kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan persoalan-persoalan terfokus dan interaksi yang bersifat 

positif. Scaffolding diartikan ke dalam bahasa Indonesia “perancah”, yaitu bambu 

(balok dsb) yang dipasang untuk tumpuan ketika hendak mendirikan rumah, 

membuat tembok, dan sebagainya. 

 

Strategi scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky. Menurut Vygotsky dalam 

Trianto (2010: 76) bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada 

dalam jangkauan kemampuannya atau 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 
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umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu, sebelum 

fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut.  

Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky dalam Adinegara (2010:1) yaitu 

Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. Adinegara menjelaskan 

mengenai “gagasan Vigotsky tentang zona perkembangan proksimal ini 

mendasari perkembangan teori belajar dan pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak”. Beberapa konsep 

kunci yang perlu dicatat adalah bahwa perkembangan dan belajar bersifat saling 

terkait, perkembangan kemampuan seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks 

sosial, dan sebagai bentuk fundamental dalam belajar adalah partisipasi dalam 

kegiatan sosial.  

Adinegara (2010:1) mengemukakan, ide penting lain yang diturunkan dari 

Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding berarti memberikan sejumlah besar 

bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran kemudian 

anak tersebut mengambil alih tangung jawab yang semakin besar segera setelah ia 

dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, 

dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, 

memberikan contoh ataupun yang lain sehinggga memungkinkan siswa tumbuh 

mandiri.  

Menurut pendapat para ahli diatas, dapat dijelaskan bahwa pendekatan scaffolding 

perlu digunakan sebagai upaya peningkatan proses belajar mengajar, sehingga 

siswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep materi, sikap positif juga 

keterampilan. Dalam pelaksanaan pembelajaran scaffolding, siswa akan diberikan 
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tugas kompleks, sulit dan pemberian bantuan kepada siswa hanya pada tahap -

tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberi 

kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia 

dapat melakukannya.  

Vygotsky dalam Budiningsih (2005:107) menjelaskan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk 

mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui 

belajar dan berkembang. Guru perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkat 

bantuan (helps / cognitive scaffolding) yang dapat memfasilitasi anak agar mereka 

dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Menurut Wood (2011: 166-167) scaffolding diartikan sebagai dukungan 

pembelajaran kepada peserta didik untuk membantunya menyelesaikan proses 

belajar yang tidak dapat diselesaikan sendiri. 

 

Menurut pendapat di atas, scaffolding dapat diartikan memberikan sebuah bantuan 

untuk menyelesaikan proses belajar yang tidak dapat diselasaikan sendiri oleh 

peserta didik, peserta didik juga tergantung pada dukungan pembelajaran untuk 

mendapat pemahaman.  

Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 19) Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial 

dengan teman lain memacu terbentuknya ide baru dan mempercayai 

perkembangan intelektual siswa. Bruner juga menggunakan konsep scaffolding 

adalah suatu proses untuk membantu siswa menuntaskan masalah tertentu 

melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan guru, teman atau orang 

lain yang memiliki kemampuan lebih. 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dukungan terhadap peserta 

didik dalam menyelesaikan proses belajar dapat berupa keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran, keragaman model 

pembelajaran, bimbingan pengalaman dari pembelajar, fasilitas belajar, dan iklim 

belajar peserta didik dari orang tua di rumah dan pembelajar di sekolah. 

Dukungan belajar yang dimaksud di sini adalah dukungan yang bersifat konkrit 

dan abstrak sehingga tercipta kebermaknaan proses belajar peserta didik. Di 

samping penguasaan materi, pembelajar juga dituntut memiliki keragaman model 

atau strategi pembelajaran, karena tidak ada satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan belajar dari topik-topik yang beragam. Apabila 

konsep pembelajaran tersebut dipahami oleh para pembelajar, maka upaya 

mendesain pembelajaran bukan menjadi beban, tetapi menjadi pekerjaan yang 

menantang. 

  

Menurut Gasong (2007:1) ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam 

pendidikan. Pertama, adalah perlunya tatanan kelas dan bentuk pembelajaran 

kooperatif antar siswa, sehingga siswa dapat berinteraksi disekitar tugas-tugas 

yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang 

efektif di dalam masing-masing ZPD mereka. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam 

pengajaran menekankan scaffolding, dengan semakin lama siswa semakin 

bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Ringkasnya, menurut 

Vygotsky, siswa perlu belajar dan bekerja secara berkelompok sehingga siswa 

dapat saling berinteraksi dan diperlukan bantuan guru terhadap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran.  
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Secara umum, Gasong (2007: 1) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran 

scaffolding dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 

 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Scaffolding 

Pembelajaran Strategi Scaffolding 

a. Menjelaskan materi pembelajaran. 

b. Menentukan Zone Of Proximal Development (ZPD) atau level perkembangan siswa 

berdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. 

c. Mengelompokkan siswa menurut ZPD-nya. 

d. Memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

e. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan 

berkelompok. 

f. Memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci atau hal 

lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar. 

g. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu siswa yang memilki 

ZPD yang rendah. 

h. Menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas.  

 

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas dapat dijelaskan bahwa scaffolding 

merupakan bantuan, dukungan (support) kepada siswa dari orang yang lebih 

dewasa atau lebih kompeten khususnya guru yang memungkinkan penggunaan 

fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan 

belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi. 

2. Aktivitas Belajar 

Proses belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

adalah pembelajaran yang digunakan guru dalam kelas, namun aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa itu juga mempengaruhi hasil belajarnya. Aktivitas guru dan 

siswa ini menggambarkan kadar aktivitas yang dilakukan guru dan siswa selama 

kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar merupakan prinsip yang sangat penting 

di dalam interaksi belajar mengajar, dalam belajar perlu ada aktivitas sebab pada 
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prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku melalui kegiatan. 

(Sardiman, 2001: 95). 

 

Peran serta siswa dan guru sangat mendukung terciptanya belajar bermakna, 

artinya siswa dibimbing, diajar, dilatih mempertanyakan sesuatu dan 

menyampaikan hasil yang diperoleh dari belajar yang dialami secara komunikatif 

(Pannen, 2001: 6). Guru juga sebagai fasilitator untuk membantu siswa agar 

mampu membangun pengetahuan yang sesuai  dengan situasi yang konkret, 

dengan demikian selain penguasaan bahan yang luas dan mendalam, guru juga 

dituntut untuk memiliki beragam strategi pembelajaran sehingga dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dari situasi siswa dikelas, sehingga siswa mampu 

mengaitkan antara pengetahuan yang baru dengan yang pernah diperoleh 

sebelumnya. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya 

mengenai aktivitas fisik siswa tetapi juga berkaitan dengan aktivitas mental siswa 

(Sardiman, 2001:101). 

 

Nasution (2004: 9), membuat suatu daftar kegiatan (aktivitas siswa), antara lain: 

a. Visual activities seperti membaca, memperhatikan: gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

b. Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, 

interupsi dan sebagainya. 

c. Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

dan sebagainya.  

d. Writing activities seperti menulis karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin, dan sebagainya. 

e. Drawing activities seperti menggambar, membuat grafik, peta program, 

pola dan sebagainya. 

f. Motor activities seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model, dan sebagainya. 

g. Mental activties seperti menanggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan 

sebagainya. 
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h. Emotional activities seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

dan sebagainya.  

 

 

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar diatas dapat dijelaskan bahwa aktivitas 

belajar merupakan kegiatan belajar yang harus dilaksanakan dengan giat, rajin, 

selalu berusaha dengan sungguh-sungguh melibatkan fisik maupun mental secara 

optimal yang meliputi Visual activities, Oral activities, Listening activities, 

Writing activities, Drawing activities, Motor activities, dan Emotional activities 

agar mendapat prestasi yang gemilang. 

 

Aktivitas belajar seperti diatas dapat dialami seorang siswa disekolah maupun 

pada waktu belajar dirumah. Bentuk aktivitas belajar yang lain adalah diskusi 

diantara teman, mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, dan lain 

sebagainya dimana semua aktivitas itu bertujuan untuk memberikan peran aktif 

kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Oleh sebab itu, besar harapannya 

seorang siswa yang benar-benar aktif akan memperoleh hasil belajar yang baik. 

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang dikemukakan oleh 

Djamarah (2000: 67) bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik 

lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak didik. Sedangkan John dalam 

Dimyati (2002: 44) mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang 

harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka insiatif harus datang dari siswa 

sendiri, guru sekedar pembimbing dan pengarah.  
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Hamalik (2002: 171) mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Di lain pihak, Rohani (2004: 96) menyatakan bahwa belajar yang 

berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivititas fisik maupun 

psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, 

membuat suatu bermain atau bekerja, tidak hanya duduk dan mendengarkan, 

melihat atau hanya pasif. Kegiatan fisik tersebut sebagai kegiatan yang tampak, 

yaitu pada saat peserta didik melakukan percobaan, membuat konstruksi model 

dan lain-lain. Sedangkan peserta yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

pengajaran. Peserta didik mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, 

dan sebagainya. Kegiatan psikis tersebut tampak bila ia sedang mengamati dengan 

teliti, memecahkan persoalan, mengambil keputusan, dan sebagainya.  

 

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, jelas bahwa dalam aktivitas belajar 

merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa selama 

proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri 

tentang konsep-konsep pembelajaran dengan bantuan guru. Subjek didik atau 

siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat 

diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, belajar tidak akan berlangsung 

dengan baik. 
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3. Model Penemuan Terbimbing 

 

Encyclopedia Education Research mendefinisikan bahwa penemuan merupakan 

suatu strategi yang unik dapat dibeikan bentuk oleh guru dalam berbagai cara, 

termasuk mengajarkan keterampilan menyelidiki dan memecahkan masalah 

sebagai alat bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. (Suryosubroto, 2002:4) 

 

Dalam model pembelajaran  penemuan terbimbing, menempatkan guru sebagai 

fasilitator, guru membimbing siswa dimana ia diperlukan. Dalam model ini, siswa 

didorong untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri sehingga dapat menemukan 

prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan oleh guru.  

 

Menurut Hamalik (2002: 136) untuk melaksanakan guide discovery guru harus 

memiliki sejumlah kompetensi dan tingkah laku yang diamati, yaitu:                  

(a) mengorganisasikan satuan fisik dalam daerah pengajaran agar mendorong 

timbulnya urutan ide-ide pada diri siswa yang terlibat dalam belajar,                   

(b) membantu siswa memperjelas peranan-peranan yang perlu dilakukan melalui 

pembahasan bersama atau diskusi,  (c) memberi siswa kesempatan melakukan 

pengumpulan dan pengguna-an data secara aktif dalam menganalisis data,          

(d) mendengarkan dan menyediakan pemahaman belajar yang memungkinkan 

siswa mengembangkan respon-responnya sendiri, (e) memberikan sambutan 

secara tegas dan akurat berdasarkan data dan informasi kepada siswa yang 

bertanya dan memerlukan bantuan dalam pembelajaran, (f) membimbing siswa 

menganalisis sendiri konversasi dan eksplorasi dengan bantuan secara terbatas, 

dan (g) mengajarkan ketrampilan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. 
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Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa model penemuan terbimbing adalah 

suatu model dimana dalam proses belajar mengajar guru memperkenankan siswa-

siswa untuk menemukan sendiri informasi yang telah ada dalam proses kegiatan 

mental melalui tukar pendapat dengan diskusi dan mencoba sendiri memecahkan 

masalah. 

 

Markaban (2006:15) juga menyatakan bahwa dalam model penemuan terbimbing 

peran siswa cukup besar, karena pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, 

melainkan pada siswa. Agar pelaksanaan model pembelajaran penemuan 

terbimbing ini berjalan dengan efektif, beberapa langkah yang mesti ditempuh 

oleh guru adalah sebagai berikut: (a) merumuskan masalah yang akan diberikan 

kepada siswa dengan data  secukupnya, (b) siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut, (c) siswa menyusun konjektur 

(prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukannya, (d) konjektur yang telah dibuat 

oleh siswa tersebut diatas diperiksa oleh guru, (e) apabila telah diperoleh 

kepastian tentang kebenaran konjektur, maka verbalisasi konjektur sebaiknya 

diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya, (f) setelah siswa menemukan 

apa yang dicari hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan 

untuk memeriksa apakah penemuan itu benar. 

 

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa model penemuan terbimbing adalah 

suatu model mengajar dimana siswa diberikan kesempatan untuk menemukan 

sendiri atau secara terbimbing siswa menemukan fakta atau relasi IPA Fisika 

seperti dasar-dasar, macam, hubungan, sifat atau ciri-ciri tertentu. 
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Menurut Krismanto (2003: 4), dalam menggunakan model penemuan terbimbing, 

peranan guru adalah menyatakan persoalan, kemudian membimbing siswa untuk 

menemukan penyelesaian dari persoalan, kemudan membimbing siswa untuk 

menemukan penyelesaian dari persoalan itu dengan perintah-perintah atau lembar 

kerja. Dimana lembar kerja siswa dibimbing menemukan konsep terutama prinsip 

(rumus, sifat) dan penyusunan lembar kerja ini biasanya diawali dari guru 

menyiapkan secara lengkap tahap demi tahap dalam menjelaskan adanya suatu 

sifat prinsif atau rumus. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa model penemuan 

terbimbing adalah suatu model pembelajaran yang menghendaki siswa 

menemukan ide-ide misalnya: aturan, pola, hubungan, atau cara menyelesaikan 

suatu masalah melalui keterlibatannya secara aktif dalam pembelajaran yang 

didasarkan pada serentetan pengalaman-pengalaman belajar yang lampau. 

Keterlibatan secara aktif dapat berupa kegiatan mengadakan percobaan/penemuan 

sebelum membuat kesimpulan, atau memanipulasi, membuat struktur, dan 

mentransfer informasi sehingga menemukan informasi baru yang berupa 

kebenaran. Selama proses penemuan, siswa mendapat bimbingan guru baik 

berupa petunjuk secara lisan maupun petunjuk tertulis yang dituangkan dalam 

bentuk lembar kerja siswa. Guru menciptakan lingkungan atau cara yang 

memungkinkan siswa melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. 

Pemberian bimbingan dimaksudkan untuk membangkitkan perhatian pada tugas 

yang sedang dihadapi, mengurangi pemborosan waktu, dan menghindari 

kegagalan proses penemuan. 
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Dari beberapa pendapat diatas, tentang langkah-langkah pembelajaran penemuan 

terbimbing, langkah-langkah yang dikembangkan oleh peneliti adalah pendapat 

Markaban (2006:15).  Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

(a) merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data 

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

data tersebut. Dalam hal ini bimbingan sebaiknya melalui pertanyaan-pertanyaan 

atau LKS, (c) siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya, (d) konjektur yang telah dibuat oleh siswa tersebut diatas diperiksa 

oleh guru, (e) apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur, 

maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk 

menyusunnya, dan (f) setelah siswa menemukan apa yang dicari hendaknya guru 

menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah penemuan 

itu benar. 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. Hasil belajar 

siswa diperoleh setelah berakhirnya proses pembelajaran. Proses belajar terjadi 

setelah siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Gagne 

dalam Dimyati (2002:10) belajar terdiri dari tiga komponen penting yaitu kondisi 

eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. Menurut Sukardi (2008: 2) hasil 

belajar merupakan pencapaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Pencapaian belajar ini dapat dievaluasi dengan menggunakan pengukuran. Hal ini 

berarti hasil belajar diperoleh setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil 
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belajar dapat ditunjukkan dengan huruf atau kata atau simbol setelah siswa 

tersebut melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar ini merupakan suatu 

ukuran bahwa siswa tersebut sudah melakukan kegiatan pembelajaran.  Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 3) berpendapat bahwa: 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan tindak 

mengajar. Bagi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses 

belajar. Sedangkan dari sisi guru hasil belajar merupakan suatu pencapaian 

tujuan pengajaran. 

 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Sebagaimana 

pendapat Djamarah dan Zain (2006:1) bahwa interaksi antara guru dengan anak 

didik pada kegiatan belajar mengajar, diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah sejauh 

mana tingkat keberhasilan belajar yang diperoleh siswa. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar adalah representasi proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan. 

Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan tolak ukur hasil 

belajar yang diperoleh oleh siswa.  Hal tersebut didukung oleh pendapat Djamarah 

dan Zain (2006 : 107): 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari proses 

belajar.  Akhir dari kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

 

Siswa dengan kemampuan analisis mampu memecahkan suatu permasalahan teori 

tertentu dengan menganalisis pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata 

menjadi gagasan-gagasan untuk dikonstruk.  
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Bagi siswa, bukti hasil belajar dapat diperoleh setelah tes dilakukan. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Hamalik (2002: 19): 

 

Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang didapat dari kegiatan 

belajar yang merupakan kegiatan kompleks.  Dengan memiliki hasil belajar, 

seseorang akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahuan 

yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi suatu buah pikiran dalam 

memecahkan suatu permasalahan tertentu. 

Menurut Kingsley dalam Indra (2009: 1) membagi hasil belajar, yaitu:  

(a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, serta (c) sikap 

dan cita-cita. 

 

Pendapat dari Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses 

belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena sudah menjadi 

bagian dalam kehidupan siswa tersebut. 

Ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan 

kemampuan internal akibat belajar. Menurut Bloom dalam Sukardi (2008: 75), 

yaitu: (a) ranah kognitif yang terdiri dari enam jenis prilaku, yaitu: pengetahuan 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi, (b) ranah afektif yang 

terdiri dari lima prilaku, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan 

sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup, serta (c) ranah psikomotor yang 

terdiri dari tujuh prilaku, yaitu persepi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian gerakan dan 

kreativitas. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang telah diperoleh setelah siswa menerima pengetahuan dari 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu,  hasil belajar mencakup tiga 

ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini, dari tiga ranah 

yang ada pada hasil belajar akan diambil satu ranah saja yaitu pada ranah kognitif. 

Hasil belajar yang diidentifikasi dalam hal ini adalah semua ranah yang ada. 

Dalam kaitan ini Sodjarto dalam Abdullah ( 2007: 5) mengemukakan pula bahwa 

hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti 

program pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil 

belajar menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang 

dicerminkan melalui angka atau skor setelah melakukan tes maupun non tes. 

Kriteria hasil belajar siswa pada penelitian ini menggunakan kriteria dari Arikunto 

seperti pada Tabel 2.3 

Tabel 2.2 Kriteria hasil belajar siswa 

Nilai Siswa Kualifikasi Nilai 

80,1 – 100 Tinggi 

                        60,1 -   80 Sangat Tinggi 

                                 40,1 -   60 Sedang 

                      20,1 -   40 Rendah 

                                   0,0 -   20 Sangat Rendah 

 

 (Arikunto, 2007: 245) 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

Keberhasilan siswa dalam mencapai suatu hasil belajar sangat ditentukan oleh 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Pembelajaran tersebut 

tentu saja harus ada interaksi timbal balik antara siswa dengan guru , siswa 

dengan siswa dan interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Interaksi yang 

baik juga menghendaki suasana pembelajaran yang tidak membosankan dan 

memicu  keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajarnya 

baik pula.  

 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan scaffolding pada 

interaksi siswa dalam pembelajaran. Interaksi timbal balik antara siswa dengan 

guru  terjadi ketika guru memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa  

berdiskusi, mencari, menemukan dan memutuskan jawabannya secara individual 

dan didiskusikan dalam kelompoknya. Guru disini hanya berfungsi sebagai 

fasilitator yang bertugas membimbing dan mengarahkan siswa di dalam kelompok 

belajarnya. Sesuai dengan teori scaffolding, guru memberikan bantuan pada awal-

awal penyelesaian tugas untuk memancing kemandirian siswa yang selanjutnya 

tugas tersebut akan diambil alih oleh siswa dan menjadi tanggung jawab siswa 

sepenuhnya.   

 

Dalam interaksi sosial dikelas, ketika terjadi saling tukar pendapat antar siswa 

dalam memecahkan suatu masalah, siswa yang lebih pandai memberi bantuan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan berupa petunjuk bagaimana cara 

memecahkan masalah tersebut, maka terjadi scaffolding. Siswa yang mengalami 

kesulitan tersebut terbantu oleh teman yang lebih pandai. Ketika guru membantu 
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secukupnya kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka 

terjadi scaffolding. 

 

Wujud interaksi antara siswa dengan sumber belajar dapat bermacam macam. 

Siswa harus secara aktif melakukan interaksi dengan berbagai sumber belajar. 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar hanya mungkin terjadi jika ada interaksi 

antara siswa dengan sumber sumber belajar. Inilah yang seharusnya diusahakan 

oleh setiap pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru adalah 

menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi siswa agar mereka 

dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. 

 

Cara semacam ini dapat membantu siswa untuk dapat berperan aktif dan dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu serta terhadap suatu permasalahan. Semakin 

besar peran aktif siswa dalam berbagai kegiatan diskusi, akan mempengaruhi hasil 

belajar fisika yang baik pula.  

 

Model pembelajaran yang digunakan hendaknya senantiasa merangsang siswa 

untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga turut meningkatkan 

hasil belajar fisika siswa. Pembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah 

satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar, namun dalam proses penemuan siswa mendapat 

bantuan atau bimbingan dari guru, agar mereka lebih terarah sehingga baik proses 

pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. 

Bimbingan yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat 

memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan prosedur kerja yang 

perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 
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Pada penelitian ini terdapat tiga bentuk variabel yaitu variabel bebas, variabel 

terikat, dan variable moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

aktivitas belajar dengan pemberian bantuan (scaffolding) ( X), variabel terikatnya 

adalah hasil belajar fisika siswa (Y), sedangkan variabel moderatornya adalah 

model  pembelajaran penemuan terbimbing (M). 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka dapat dijelaskan dengan paradigma pemikiran 

seperti berikut ini: 

 

                                            M 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan :   X   = Aktivitas belajar dengan scaffolding 

                        Y  = Hasil belajar fisika siswa 

                        M  = Model pembelajaran penemuan terbimbing  

 

 

 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: 

Ada Pengaruh Pemberian Bantuan (Scaffolding) pada Menggunakan Model 

Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA . 
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