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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh strategi scaffolding da-

lam model pembelajaran SiMaYang untuk meningkatkan literasi kimia dan meta-

kognisi pada materi asam basa. Metode penelitian ini adalah Pretest-Posttest Con-

trol Group Design, dimana kelas eksperimen menggunakan strategi scaffolding

dalam pembelajaran SiMaYang sedangkan pada kelas kontrol dengan pembelajar-

an SiMaYang saja. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA

Muhammadiyah 1 Metro semester genap Tahun 2016-2017. Teknik pengambilan

sampel digunakan yaitu teknik cluster random sampling sehingga didapatkan dua

sampel kelas penelitian, yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol dan XI IPA 2

sebagai kelas eksperimen. Hasil penelitian indikator scaffolding siswa menunjuk-

kan bahwa indikator yang dicapai siswa pada kelas eksperimen berkategori tinggi

dan pada kelas kontrol berkategori sedang dengan keterlaksanaan pembelajaran

SiMaYang yang memiliki kategori sangat tinggi pada kedua kelas. Hasil n-Gain

siswa pada literasi kimia maunpun metakognisi adalah berkategori tinggi pada

kelas eksperimen dan berkategori sedang pada kelas kontrol. Berdasarkan



perbedaan nilai pretes dan postes siswa diperoleh bahwa terdapat 85% peningkat-

an literasi kimia dan 95% peningkatan metakognisi siswa pada kelas eksperimen

dipengaruhi oleh strategi scaffolding dalam pembelajaran SiMaYang dan 74%

peningkatan literasi kimia dan 87% peningkatan metakognisi siswa pada kelas

kontrol dipengaruhi oleh pembelajaran SiMaYang saja pada materi asam basa.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa strategi scaffolding ber-

pengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan literasi kimia pada kelas

eksperimen dan berpengaruh sedang pada kelas kontrol, serta pembelajaran

SiMaYang berpengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan metakognisi pada

kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang mana besarnya effect size ini dapat

dibedakan berdasarkan hasil nilai n-gain siswa pada kelas eksperimen maupun

kelas kontrol.
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