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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran

SiMaYang dengan strategi scaffolding untuk meningkatkan efikasi diri dan

penguasaan konsep siswa pada materi reaksi redoks. Penelitian ini dilaksanakan

di SMA Negeri 10 Bandarlampung menggunakan metode kuasi eksperimen

dengan pretest-postest control group design. Pengambilan sampel dilakukan

dengan cara purposive sampling dan diperoleh kelas X MIA I sebagai kelas

kontrol yang diterapkan model pembelajaran SiMaYang dan kelas X MIA II

sebagai kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran SiMaYang dengan

strategi scaffolding.  Besarnya pengaruh strategi scaffolding efikasi diri dan

penguasaan konsep siswa diukur berdasarkan uji-t n-Gain dan effect size setelah

diterapkan masing-masing model pembelajaran pada kedua kelas.

Hasil penelitian uji-t pada n-gain menunjukkan bahwa rata-rata n-gain efikasi diri

dan penguasaan konsep siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan

rata-rata nilai n-gain efikasi diri dan penguasaan konsep siswa kelas kontrol.
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Hasil perhitungan effect size menunjukkan bahwa 98 % peningkatan efikasi diri

dan 96 % peningkatan penguasaan konsep siswa dipengaruhi oleh model pembel-

ajaran SiMaYang dengan strategi scaffolding. Berdasarkan hal tersebut, dapat di-

simpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model SiMaYang dengan strategi

scaffolding dapat meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada

materi reaksi redoks.

Kata kunci: scaffolding, model pembelajaran SiMaYang, efikasi diri, penguasaan
konsep.



PENGARUH STRATEGI SCAFFOLDING DALAM MODEL
PEMBELAJARAN SIMAYANG UNTUK MENINGKATKAN

EFIKASI DIRI DAN PENGUASAAN KONSEP PADA
MATERI REAKSI REDOKS

Oleh

Verlia Santi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Kimia
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rejosari, Lampung Tengah pada tanggal 05 Februari 1995

sebagai putri ketiga dari empat bersaudara, buah hati Bapak Sapuan dan Ibu

Artinah.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Pertiwi Sidorejo pada

tahun 2000 selesai pada tahun 2001, kemudian melanjutkan di SD Negeri 1

Sidorejo dan lulus pada tahun 2007.  Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP

Negeri 1 Bangunrejo dan lulus pada tahun 2010.  Selanjutnya pada tahun 2010

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bangunrejo dan lulus pada tahun 2013.

Tahun 2013 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia

Jurusan Pendidikan MIPA, FKIP Universitas Lampung melalui jalur Seleksi

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada bulan Juli-

September 2016 pernah mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang

terintregasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di SMA Negeri 1

Bangunrejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung

Tengah.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillairobbil’alamin...

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan kesempatan untuk

menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan

kepadaMu karena telah mengirim mereka yang selalu memberiku semangat dan doa disaat ku

tertatih. karenaMu lah mereka ada, dan karenamulah tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Hanya kepadaMu lah tempatku mengadu dan mengucap rasa syukur. Semoga keberhasilan ini

menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Atas izin Allah SWT karya kecil ini kupersembahkan kepada:

“ Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat, do’a. kasih sayang, serta tak

lelah membimbing dan memberikan dorongan hingga saat ini”

“Kakak dan Adik tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tulus

untuk ku”

“Almamater tercintaku Universitas Lampung, sebagai tempat menimba ilmu”



MOTTO

“Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah
kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik.”

(William Feather)

“Belajarlah dari kesalahan orang lain.  Anda tak dapat hidup cukup lama untuk
melakukan semua kesalahan itu sendiri.”

(Robert Hall)

“ Lakukanlah yang terbaik yang anda bisa tanpa mengharapkan imbalan. ”

(Verlia Santi)



SANWACANA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis haturkan atas bimbingan, arahan, semangat

dan do’a kepada berbagai pihak, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas

Lampung.

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA.

3. Ibu Dr. Ratu Beta Rubidiani, M.Si., selalu Ketua Program Studi Pendidikan

Kimia.

4. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Pembimbing I atas keikhlasan dan

kesediaannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan

kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

5. Ibu Dra. Ila Rosilawati, M.Si., selaku pembimbing II I atas keikhlasan dan

kesediaannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan

kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

6. Bapak Drs. Tasviri Efkar, M.S., selaku dosen pembahas sekaligus

pembimbing akademik atas keikhlasan dan kesediaannya dalam memberikan



xii

p

bimbingan, pengarahan, saran dan kritik membangun demi perbaikan skripsi

ini agar menjadi lebih baik.

7. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Pendidikan Kimia dan seluruh staf di

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Lampung.

8. Kepala SMA Negeri 10 Bandarlampung Dra. Hj. Zusmizawati, MM., dan

guru mitra penelitian Dra. Famela Nur atas bantuan yang diberikan selama

penelitian.

9. Kelompok skripsi, Ratna, Mila, dan Siti yang telah banyak membantu dalam

penelitian dan penyusunan skripsi.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Fitri, Ulya, Yana, Ade, Diara, Galuh, Iqbal,

Imah, Wanda, dan Erlita atas kebersamaan dan dukungan selama ini.

11. Keluarga Pendidikan Kimia angkatan 2013  dan Keluarga Asrama Putri

Jayanti (Rani, Eva, Mei, Maurin, Umi, Ismah, Indah, dan Anggi) atas

kebersamaan, motivasi dan semangat yang selalu diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tetapi besar

harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.  Amin

Bandarlampung, 15 Agustus 2017

Penulis

Verlia Santi



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ ....... xvii

I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 6

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 6

E. Ruang Lingkup Penelitian.................................................................... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 9

A. Model Pembelajaran SiMaYang ......................................................... 9

B. Scaffolding ........................................................................................... 12

C. Efikasi Diri........................................................................................... 17

D. Penguasaan Konsep ........................................................................ .... 19

E. Kerangka Pemikiran............................................................................. 21

F. Anggapan Dasar................................................................................... 22

G. Hipotesis ............................................................................................. 24

III. METODOLOGI PENELITIAN ............................................................. 27

A. Populasi dan Sampel ............................................................................ 27

B. Metode Penelitian ................................................................................ 27



xiv

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian.......................................................... 28

D. Perangkat Pembelajaran....................................................................... 32

E. Instrumen Penelitian ............................................................................ 32

F. Analisis Data Penelitian....................................................................... 33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 44

A. Hasil Penelitian dan Analisis Data......................................................... 44

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes .......................................... 44
2. Pengaruh Strategi Scaffolding dalam Model Pembelajaran Simayang 44
3. Analisis Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran ......................... 55
4. Analisis Data Scaffolding . ................................................................ 57

B. Pembahasan ........................................................................................... 57

V. SIMPULAN DAN SARAN . ....................................................................... 64

A. Simpulan . .............................................................................................. 64

B. Saran ...................................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 66

LAMPIRAN

1. Analisis konsep ............................................................................................ 72
2. Analisis SKL-KI-KD ................................................................................... 77
3. Silabus ........................................................................................................ 80
4. Rencana pelaksanaan pembelajara. ............................................................... 86
5. Lembar kerja siswa ....................................................................................... 107
6. Kisi-kisi soal pretest dan postest .................................................................. 143
7. Soal pretest dan postest ................................................................................. 147

8. Rubrik penilaian pretest dan postest ............................................................ 150
9. Angket efikasi diri ......................................................................................... 154
10. Kisi-kisi angket efikasi diri .......................................................................... 157
11. Lembar validasi tes kemampuan efikasi diri ................................................. 158
12. Dimensi dan indikator scaffolding ............................................................... 162
13. Rubrik penilaian scaffolding ........................................................................ 164
14. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran .......................................... 166
15. Data pemerikasaan jawaban siswa . .............................................................. 168
16. Rekapitulasi data efikasi diri . ....................................................................... 176
17. Rekapitulasi penilaian scaffolding ................................................................ 180
18. Rekapitulasi keterlaksanaan model pembelajaran ........................................ 182
19. Uji validitas dan reliabilitas instrumen tes . .................................................. 186



xv

20. Uji normalitas . .............................................................................................. 188
21. Uji homogenitas ........................................................................................... 189
22. Uji perbedaan dua rata-rata . ......................................................................... 190
23. Uji effect size . ............................................................................................... 192



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Fase-Fase Pembelajaran Dengan Model Simayang .................................... 11

2. Desain Penelitian ....................................................................................... 28

3. Instrumen Efikasi Diri ................................................................................ 34

4. Penskoran pada Angket Efikasi Diri .......................................................... 36

5. Tafsiran Skor .............................................................................................. 37

6. Dimensi dan Indikator Scaffolding ............................................................ 39

7. Validitas Instrumen Tes Penguasaan Konsep . ........................................... 45

8. Data Efikasi Diri Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran ............................. 47

9. Hasil Uji Normalitas Nilai Efikasi Diri . .................................................... 48

10. Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretes, Postes, dan N-gain Efikasi Diri
Siswa . ......................................................................................................... 49

11. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pretes-postes Efikasi Diri Siswa . ................ 50

12. Rata-Rata Nilai Pretes, Postes, dan N-gain Penguasaan Konsep............... 52

13. Hasil Uji Normalitas Nilai Pretes, Postes, dan N-gain Penguasaan
Konsep. ....................................................................................................... 53

14. Data Homogenitas Nilai Pretes, Postes, dan N-gain Penguasaan
Konsep.. ...................................................................................................... 53

15. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pretes-postes Penguasaan Konsep. .............. 54

16. Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran pada Materi Reaksi Redoks. ... 56

17. Data Aktivitas Siswa dalam strategi Scaffolding. ....................................... 57



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Fase-fase model pembelajaran SiMaYang.................................................. 10

2. Prosedur pelaksanaan penelitian ................................................................. 31

3. Diagram rata-rata nilai efikasi diri awal dan akhir pada kelas kontrol . ..... 46

4. Diagram rata-rata nilai efikasi diri awal dan akhir pada kelas eksperimen . . 47

5. Rerata nilai pretes, postes, dan n-gain hasil tes penguasaan konsep .......... 51



1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan terdiri dari berbagai bidang ilmu, salah satunya yaitu Ilmu Pengetahu-

an Alam atau yang biasa disingkat dengan IPA. Di dalam ilmu IPA terdapat be-

berapa rumpunan ilmu salah satunya yaitu ilmu kimia. Kimia merupakan rum-

punan ilmu IPA yang diperoleh atau dikembangkan berdasarkan eksperimen

untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-

gejala alam khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, trans-

formasi, dinamika dan energetika zat (Tim Penyusun, 2014).

Kebanyakan siswa di SMA beranggapan bahwa ilmu kimia itu sulit untuk dipel-

ajari, hal tersebut karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan hitung-hitungan

serta menyangkut konsep-konsep yang bersifat abstrak dan dianggap oleh siswa

merupakan materi yang relatif baru dan belum pernah diperolehnya ketika di SMP

(Sunyono dkk, 2009). Terdapat dua hal yang berkaitan dengan ilmu kimia, yaitu

kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip,

hukum, dan teori) dan kimia sebagai proses (kerja ilmiah) (Tim Penyusun, 2006).

Dalam mempelajari ilmu kimia tidak hanya diperlukan pemahaman konsep-

konsep atau teori-teori saja, melainkan perlu pemahaman mengenai fenomena

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kimia (Tim Penyusun, 2014).
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Untuk dapat memahami materi kimia baik secara konsep, teori bahkan memahami

fenomena alam terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu faktor internal

dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi yaitu

efikasi diri. Widyaninggar (2014) menjelaskan bahwa efikasi diri berhubungan

dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang di-

harapkan. Efikasi adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang

baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan

yang dipersyaratkan.

Efikasi diri mengacu pada kemampuan untuk berhasil melakukan tugas tertentu

(Kurbanoglu, 2003). Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi tidak akan

mudah menyerah apabila dihadapkan dengan masalah-masalah. Hal ini dikarena-

kan siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi memiliki motivasi yang tinggi

pula dalam menyelesaikan masalah.

Efikasi diri siswa sangat menentukan tingkat dan peningkatan prestasi belajar

kimia siswa karena dengan efikasi-diri siswa akan mampu merencanakan tindak-

an, menampilkan prilaku baru, merespon dengan aktif dan kreatif serta mampu

memberikan solusi atau memecahkan masalah terhadap persoalan hidup yang

sedang dialami siswa maupun tugas yang diberikan oleh guru. Siswa yang me-

miliki efikasi-diri yang kuat akan mampu bertahan dalam situasi sulit dan sangat

menyukai tugastugas yang menantang tidak hanya dalam pembelajaran, sehingga

siswa yang memiliki efikasi-diri yang kuat dapat dipastikan mampu meraih dan

memiliki prestasi tinggi (Harahap, 2008).
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Peningkatan prestasi belajar kimia dapat dilihat dari peningkatan penguasaan

konsep siswa setelah pembelajaran berlangsung. Penguasaan berarti pemahaman

atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian dan sebagai-

nya), sedangkan konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan

dari peristiwa konkret. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa penguasa-

an konsep adalah kemampuan untuk menggunakan ataupun mengaitkan penge-

tahuan yang dimiliki tidak hanya teori saja melainkan penerapannya juga (Tim

Penyusun, 2008).

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan  oleh Pribadi (2011) di SMA Negeri 9

Malang menunjukan bahwa banyak siswa yang mengaku merasa ragu bisa sukses

dalam pelajaran yang disampaikan guru dengan baik.  Keraguan tersebut menun-

jukan bahwa siswa memiliki efikasi diri yang rendah, sehingga penting bagi guru

untuk dapat meningkatkan efikasi diri siswa sehingga penguasaan konsep siswa

dapat maksimal. Untuk meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep maka

pemilihan model pembelajaran menjadi sangat penting. Berdasarkan observasi

yang telah dilakukan, guru kimia di SMA Negeri 10 Bandarlampung mengguna-

kan metode ceramah saat mengajar di sekolah. Metode ceramah merupakan suatu

cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi,

atau uraian tentang suatu pokok persoalan secara lisan (Roestiyah, 2008). Dengan

menggunakan metode ceramah maka guru akan bertindak sebagai pusat pembel-

ajaran di kelas sehingga siswa juga akan cenderung pasif karena siswa hanya

memperoleh informasi berdasarkan yang guru jelaskan saja (Tim Didaktik

Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, 1995).
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Metode ceramah juga diperlukan saat mengajar, tetapi akan lebih baik apabila

guru juga menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan

efikasi diri dan penguasaan konsep siswa. Berkaitan dengan hal tersebut model

pembelajaran SiMaYang dianggap efektif untuk meningkatkan efikasi diri dan

penguasaan konsep siswa. Model pembelajaran SiMaYang merupakan model

pembelajaran berbasis multiple representasi. Dalam model pembelajaran

SiMaYang melibatkan diagram submikro sebagai alat pembelajaran topik-topik

yang bersifat abstrak. Model pembelajaran SiMaYang ini merupakan model

pembelajaran yang mencoba menginterkoneksikan ketiga level fenomena sains

yaitu level submikro, makro, dan simbolik (Sunyono, 2013). Berdasarkan hal

tersebut maka pembelajaran SiMaYang dapat digunakan sebagai alternatif oleh

guru dalam mengajarkan ilmu kimia yang bersifat abstrak.

Pembelajaran dengan model pembelajaran SiMaYang diyakini dapat meningkat-

kan efikasi diri dan penguasaan konsep. Hal tersebut sejalan dengan hasil pene-

litian yang dilakukan oleh Afdila (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukan

bahwa pembelajaran SiMaYang efektif dalam meningkatkan efikasi diri dan

penguasaan konsep pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penelitian

yang lainnya dilakukan oleh Soleha (2016) yang membandingkan antara model

pembelajaran problem solving dan model pembelajaran SiMaYang dimana hasil-

nya menunjukan bahwa peningkatan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa

yang lebih baik dikelas yang diterapkan model pembelajaran SiMaYang di-

dukung oleh respon dan aktivitas siswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan

kelas yang diterapkan modelpembelajaran problem solving.
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Dalam model pembelajaran SiMaYang juga dapat diterapkan suatu strategi pem-

belajaran yaitu strategi scaffolding. Scaffolding diartikan sebagai pemberian se-

jumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajar-

an dan secara bertahap dikurangi sampai pada akhirnya dilepas dan mereka mam-

pu menyelesaikan sendiri (Anghileri, 2006). Bantuan tersebut dapat berupa pe-

tunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah

pemecahan, memberikan contoh ataupun saling mendiskusikan masalah-masalah

itu dengan temannya (Slavin dalam Trianto, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamin (2008) menunjukan

bahwa penerapan metode pembelajaran scaffolding yang digunakan oleh guru,

dengan memberikan bimbingan, dorongan (motivasi), perhatian kepada siswa

efektif digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, selain itu penerapan me-

tode pembelajaran scaffolding merupakan salah satu pilihan untuk menjelaskan

pokok bahasan Sistem periodik Unsur. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh

Wang (2014) juga menunjukan pembelajaran yang dilakukan dengan strategi

scaffolding menunjukan peningkatan yang signifikan. Sejauh ini belum dilakukan

penelitian tentang penerapan strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan

dengan strategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang dimana judul

dari penelitian ini yaitu “pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep pada materi

reaksi redoks”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan efikasi diri pada materi redoks?

2. Bagaimanakah pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi redoks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan efikasi diri pada materi redoks.

2. Mendeskripsikan pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi redoks.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penerapan strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep pada materi

redoks adalah sebagai berikut:

1. Bagi siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang

ia miliki dalam memecahkan masalah berkaitan dengan pembelajaran yang

dilakukan serta meningkatkan pengetahuan konsep siswa setelah dilakukan
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pembelajar-an dengan strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang.

2. Bagi guru, sebagai informasi dan alternatif bagi guru dalam menyajikan

materi yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan efikasi diri dan

penguasaan konsep bagil siswa.

3. Bagi sekolah dapat menjadi bahan referensi model pembelajaran yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah yang berupa model

pembelajaran SiMaYang dengan menggunakan strategi scaffolding.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Model pembelajaran teoritis SiMaYang merupakan model pembelajaran sains

yang mencoba menginterkoneksikan ketiga level fenomena sains, sehingga

topik-topik pembelajaran yang sesuai  dengan model ini menurut penulis

adalah topik-topik sains yang lebih bersifat abstrak yang mengandung level

submikro, makro, dan simbolik. Model pembelajaran SiMaYang memiliki 4

fase langkah pembelajaran yaitu: (1) fase orientasi ; (2) fase eksplorasi-

imajinasi atau imajinasi eksplorasi; (3) fase internalisasi; dan (4) fase evaluasi

(Sunyono, 2014).

2. Scaffolding diartikan sebagai pemberian sejumlah besar bantuan kepada se-

orang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran yang kemudian anak ter-

sebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia

dapat melakukannya (Slavin dalam Trianto, 2010). Untuk mengetahui ke-
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terlaksanaan scaffolding saat pembelajaran berlangsung maka dilakukan pe-

ngamatan terhadap indikator scaffolding yang telah tercapai.

3. Efikasi diri adalah suatu gambaran subjektif terhadap kemampuan diri yang

bersifat fragmental, yaitu setiap individu mempunyai efikasi diri yang

berbeda-beda pada situasi yang berbeda (Bandura, 1997). Efikasi diri dapat

diukur dengan menggunakan hasil pengisian angket yang dilakukan oleh

siswa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran.

4. Penguasaan konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk

yang lebih dipahami, mampu memberikan inerpretasi dan mampu meng-

aplikasikannya (Bloom dalam Hananto, 2015). Penguasaan konsep dapat

diukur berdasarkan nilai pretes dan postes siswa terhadap instrumen tes

penguasaan konsep.

5. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang

ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Depdiknas,

2008).  Ukuran pengaruh pada penelitian ini dianalisis menggunakan uji per-

bedaan dua rata-rata (uji-t) n-gain dan uji effect size.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran SiMaYang

Model pembelajaran SiMaYang merupakan model pembelajaran sains berbasis

multipel representasi yang dikembangkan dengan memasukkan faktor interaksi

(tujuh konsep dasar) yang mempengaruhi kemampuan pembelajar untuk me-

representasikan fenomena sains ke dalam kerangka model IF-SO (Sunyono,

2013).

Model pembelajaran SiMaYang disusun dengan mengacu pada ciri suatu

model pembelajaran menurut Arends, R. ( dalam Sunyono, dkk, 2011) menyebut-

kan setidak-tidaknya ada 4 ciri khusus dari model pembelajaran yang dapat di-

gunakan untuk mecapai tujuan pembelajaran, yaitu:

1. Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh perancangannya.
2. Landasan pemikiran tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai

dan bagaimana pembelajar belajar untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Aktivitas guru/ dosen dan pembelajar (siswa/ mahasiswa) yang

diperlukan agar model tersebut terlaksana dengan efektif.
4. Lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pem-

belajaran.

Model pembelajaran SiMaYang memiliki 4 fase yaitu orientasi, eksplorasi-

imajinasi, internalisasi, dan evaluasi. Keempat fase dalam model pembelajaran

tersebut memiliki ciri dengan akhiran “si” sebanyak lima “si”. Fase-fase tersebut

tidak selalu berurutan bergantung pada konsep yang dipelajari oleh pembelajar,



10

terutama pada fase dua (fase eksplorasi-imajinasi).  Keempat fase dalam model

pembelajaran SiMaYang dapat digambarkan berdasarkan gambar di bawah ini:

Fase 1

Fase II

Fase III

Fase IV

Ganbar 1. Fase-fase model pembelajaran si-5 layang-layang (SiMaYang )

Fase I adalah orientasi, pada tahap orientasi guru/dosen menyampaikan tujuan

pembelajaran, memberikan motivasi, dan memberikan pertanyaan pendahuluan

sehingga siswa dapat terfokus pada tujuan pembelajran dan materi yang akan

dipelajari (Sunyono, 2013).

Fase II adalah eksplorasi dan imajinasi yang saling berkaitan. Kegiatan eksplorasi

imajinasi adalah tahap pembelajaran yang dirancang oleh guru/dosen yang me-

mungkinkan pembelajar membangun pengetahuan melalui peningkatan pemaham-

an terhadap suatu fenomena dengan cara menelusuri informasi melalui berbagai

sumber, selanjutnya guru/dosen menciptakan aktivitas pembelajar dalam mening-

katkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif berdasarkan pengetahuan yang telah

diperoleh dengan melakukan imajinasi representasi (Sunyono, 2013).

orientasi

eksplorasi

evaluasi

internalisasi

imajinasi



11

Fase III adalah internalisasi merupakan proses pemasukan nilai pada seseorang

yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman

(objek yang akan dipelajari). Tahap ini merupakan perwujudan dari hasil

eksplorasi dan imajinasi,sehingga pada tahap ini diharapkan akan tertanam nilai,

prinsip, konsep,dan hukum pada pembelajaran dengan baik (Sunyono, 2013).

Fase IV adalah evaluasi yaitu tahap untuk mendapatkan umpan balik dari ke-

seluruhan atau beberapa pertemuan pembelajaran di kelas (Sunyono, 2013).

Berikut adalah fase-fase model SiMaYang:

Tabel 1. Fase-Fase Pembelajaran dengan Model SiMaYang untuk Pembelajaran
Di SLTA (Sunyono dan Yulianti, 2014).

Fase Aktivitas guru Aktivitas siswa
Fase 1
Orientasi

1.Menyampaikan tujuan
pembelajaran.
2. Memberikan motivasi dengan
berbagai fenomena kimia yang
terkait dengan pengalaman
siswa.

1. Menyimak
Penyampaian tujuan sambil
memberikan tanggapan
2. Menjawab pertanyaan
dan menaggapi

Fase II:
Eksplorasi
-
Imajinasi

1. Mengenalkan konsep dengan
memberikan beberapa abstraksi
yang berbeda mengenai fenomena
alam secara verbal atau dengan
mengunakan visualisasi: gambar,
grafik, atau simulasi atau animasi,
dan atau analogi dengan melibatkan
sisiwa untuk menyimak dan
bertanya jawab.
2. Memberikan bimbingan pada
pembelajar untuk melakukan
imajinasi representasi terhadap
fenomena sains yang sedang
dihadapi secara kolaboratif
(berdiskusi).
3. Bekerja dalam kelompok untuk
melakukan imajinasi
terhadap fenomena kimia yang
diberikan melalui LKS.

1. Menyimak (mengamati) dan
bertanya jawab dengan guru
tentang fenomena kimia yang
Diperkenalkan (menanya).
2. Melakukan penelusuran
informasi melalui
webpage/webblog dan/atau buku
teks (menggali informasi).
3. Bekerja dalam kelompok
untuk melakukan imajinasi
terhadap fenomena kimia yang
diberikan melalui LKS
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Tabel 1. (Lanjutan)
Fase III:
Internalisasi

1. Membimbing dan memfasilitasi
siswa dalam mengartikulasikan/
mengkomunikasikan hasil
pemikirannya melalui presentasi
hasil kerja kelompok
2. Memberikan latihan atau tugas
dalam mengartikulasikan
imajinasinya. Latihan individu
tertuang dalam lembar kegiatan
siswa yang berisi pertanyaan atau
perintah untuk membuat
interkoneksi ketiga level fenomena
alam

1. Perwakilan kelompok
melakukan presentasi terhadap
hasil kerja kelompok
(mengkomunikasikan)
2. Kelompok lain Menyimak
(mengamati) dan memberikan
tanggapan/pertanyaan terhadap
kelompok yang sedang
presentasi (menanya atau
menjawab)
3. Melakukan latihan individu
melalui LKS individu
(menggali informasi dan
mengasosiasi)

Fase IV
Evaluasi

1. Mengevaluasi kemampuan
belajar siswa dari review terhadap
hasil kerja siswa
2. Memberikan tugas latihan
interkoneksi. Tiga level fenomena
alam (makro,mikri/submikro, dan
simbolik)

1. Menyimak hasil review dari
guru dan menyampaikan hasil
kerjanya (mengkomunikasikan),
serta bertanya tentang
pembelajaran yang akan
datang

Sunyono dan Yulianti, 2014

B. Scaffolding

Kebanyakan orang mengenal bahwa istilah scaffolding berhubungan dengan suatu

bangunan.  Burns dan Joyce (2005) menyatakan bahwa:

Pada ranah pendidikan, scaffolding juga seperti pada gedung yang baru di-
bangun.  Dalam konteks interaksi kelas, scaffolding adalah istilah yang di-
ambil untuk menggambarkan bantuan sementara yang menyediakan guru
bagi siswa untuk membantu menyelesaikan tugas atau mengembangkan
pemahaman baru, sehingga mereka nantinya akan dapat menyelesaikan
tugas-tugasnya dengan baik.

Sebagaian pakar pendidikan mendefinisikan scaffolding berupa bimbingan yang

diberikan oleh seorang pembelajar kepada peserta didik dalam proses pembelajar-

an dengan persoalan-persoalan terfokus dan interaksi yang bersifat positif.

Scaffolding diartikan dalam bahasa indonesia “perancah”, yang bambu (balok dsb)
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yang dipasang untuk tumpuan ketika hendak mendirikan rumah, membuat

tembok, dan sebagainya (Poerwadarminta, 1983).

Scaffolding merupakan suatu pembelajaran dimana siswa diberi sejumlah bantuan

selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan ter-

sebut dan memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar tersebut mengambil

alih tanggung jawab yang semakin besar setelah mampu mengerjakan sendiri

(Gasong, 2007). Pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar mena-

ngani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut berada dalam

Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu perkembangan sedikit di atas perkem-

bangan seseorang saat ini (Vygotsky dalam Trianto, 2007).

Scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky tentang konsep pembelajaran dengan

bantuan (assisted learning).  Menurut teori ini, fungsi-fungsi mental yang lebih

tinggi termasuk didalamnya kemampuan untuk mengarahkan memori dan antensi

untuk tujuan tertentu serta kemampuan untuk berfikir dalam simbol-simbol yang

merupakan perilaku yang memerlukan bantuan, dengan mendapatkan bantuan

secara eksternal (dari luar diri siswa) oleh budaya, perilaku itu masuk dan melekat

dalam benak siswa sebagai alat psikologi (Nur dan Wikandari, 2000).

Menurut Stuyf (2002), Vygotsky memandang bahwa scaffolding merupakan suatu

strategi pembelajaran, dan mendefinisikannya sebagai “the role of teachers and

others in supporting the learner’s development and providing support structures

to get to that next stage or level”. Lebih lanjut Stuyf menyatakan bahwa, strategi

scaffolding menjadi cara yang tepat untuk mencapai level potential developmental
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level dari level actual developmental level dalam Zone of Proximal Development

(ZDP).

Cazden (1983) mendefinisikan scaffolding sebagai “kerangka kerja sementara

untuk aktivitas dalam penyelesaian”. Lebih lanjut Cazden menyatakan bahwa,

konstruksi scaffolding terjadi pada peserta didik yang tidak dapat mengartikulasi-

kan atau menjelajahi belajar secara mandiri. Scaffolding dipersiapkan oleh pem-

belajar untuk tidak mengubah sifat untuk tingkat kesulitan dari tugas, melainkan

dengan scaffolding yang disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil

menyelesaikan tugas.

Scaffolding sebagai salah satu teknik pembelajaran memiliki kelebihan dan ke-

kurangan sebagaimana teknik pembelajaran lain, karena tidak ada satupun orang

atau lembaga yang menjamin suatu strategi hanya memiliki kelebihan dan tidak

ada kekurangannya. Lawson (2002) menyebutkan scaffolding dapat memotivasi

siswa merespon dengan antusias, berani mengambil resiko, mengakui keberhasil-

an, dan menampakkan rasa ingin tahu yang kuat pada sesuatu yang akan datang.

Kekurangannya adalah sulitnya guru membuat rencana scaffolding dan sulitnya

memetakan ZDP setiap siswa. Hartman (2002) menyatakan, scaffolding mem-

bantu kegagalan siswa dalam perkembangan kognitif, keberuntungan diri, dan

menghargai diri, dan kekurangannya adalah kadang-kadang siswa kurang percaya

diri menyelesaikan tugas-tugasnya bila bantuan dikurangi/dihilangkan.

Lipscomb et al. (2005) menyebutkan 4 manfaat dari scaffolding, yaitu (1)

meminimalkan tingkat frustasi siswa, (2) memotivasi siswa untuk belajar, (3)

mengkreasikan momentum, dan(4) memungkin siswa dapat mengidentifikasi
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bakatnya sejak dini; namun ada 3 kelemahan, yaitu (1) guru kurang/ tidak mampu

melakukan dengan benar, (2) menghabiskan banyak waktu, dan (3) sulitnya me-

metakan ZDP siswa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

guru perlu memperhatikan kelebihan yang ada dan berupaya memanfaatkan kele-

bihan tersebut, namun guru juga perlu mewaspadai kekurangan agar scaffolding

dapat memberikan dampak positif dalam pembelajaran.

Lange (2002) menyatakan terdapat dua langkah utama yang terlibat dalam

scaffolding yang diterapkan dalam pembelajaran, diantaranya yaitu:

1. Pengembangan rencana pembelajaran untuk membimbing peserta didik
dalam memahami materi baru.

2. Pelaksanaan rencana, pembelajar memberikan bantuan kepada peserta
didik di setiap langkah dan proses pembelajaran.

Scaffolding terdiri dari beberapa aspek khusus yang dapat membantu peserta didik

dalam internalisasi penguasaan pengetahuan. Menurut Lange (2008), berikut ini

merupakan aspek-aspek dari scaffolding:

1. Intensionalitas: Kegiatan mi mempunyai tujuan yang jelas terhadap
aktivitas pembeajaran berupa bantuan yang selalu diberikan kepada
setiap peserta didik yang membutuhkan.

2. Kesesuaian: Peserta didik yang tidak bisa menyelesaikan sendiri per-
masalahan yang dihadapinya, maka pembelajar memberikan bantuan
penyelesaiannya.

3. Struktur: Modeling dan mempertanyakan kegiatan terstruktur di sekitar
sebuah model pendekatan yang sesuai dengan tugas dan mengarah pada
urutan alam pemikiran dan bahasa.

4. Kolaborasi: Pembelajar menciptakan kerjasama dengan peserta didik dan
menghargai karya yang telah dicapai oleh peserta didik. Peran pem-
belajar adalah kolaborator bukan sebagai evaluator.

5. Internalisasi: Eksternal scaffolding untuk kegiatan ini secara bertahap
ditarik sebagai pola yang diinternalisasi oleh peserta didik.
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Byrnes (Hartman, 2002) menyatakan, Vygotsky telah mengidentifikasi empat fase

pembelajaran scaffolding, yaitu:

1. Pemodelan, dengan penjelasan secara verbal.
2. Peniruan terhadap pemodelan oleh guru.
3. Masa ketika guru mulai menghilangkan bantuannya.
4. Siswa telah mencapai level penguasaan seorang ahli.

Pada fase ke-2, guru harus secara konstan menilai pemahaman dan memberikan

bantuannya sesering mungkin. Pada fase ke-3, secara bertahap guru mengurangi

bantuannya seperti halnya ketika guru memulai penguasaan materi yang baru

Secara umum, Gasong (2007) mengemukakan Iangkah-langkah pembelajaran

scaffolding sebagai berikut:

1. Menjelaskan materi pembelajaran.
2. Menentukan Zone Of Proximal Development (ZPD) atau level

perkembangan siswa berdasarkan tingkat kognitifnya dengan meihat nilai
hasil belajar sebelumnya.

3. Mengelompokan siswa menurut ZPD-nya.
4. Memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan

dengan materi pembelajaran.
5. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal

secara mandiri dengan berkelompok.
6. Memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh,

kata kunci atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandiri-
an belajar.

7. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu
siswa yang memilki ZPD yang rendah.

8. Menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas.

Menurut Depdiknas (2006), secara operasional strategi pembelajaran scaffolding

dapat ditempuh melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Assesmen kemampuan dan taraf perkembangan setiap siswa untuk me-
nentukan Zone of Proximal Development (ZPD).

2. Menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinsi
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 penjelas-
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an, peringatan, dorongan (motivasi), penguraian masalah ke dalam lang-
kah pemecahan, dan pemberian contoh (modelling).

4. Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri.
5. Memberikan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, tanda mata

(minders), dorongan, contoh atau hal lain yang dapat memancing siswa
bergerak ke arah kemandirian belajar dalam pengarahan diri.

C. Efikasi Diri

Efikasi diri adalah suatu gambaran subjektif terhadap kemampuan diri yang

bersifat fragmental, yaitu setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-

beda pada situasi yang berbeda (Bandura, 1997). Maksudnya, individu menilai

kemampuan, potensi dan kecenderungan yang ada padanya dipadukan dengan

tuntutan lingkungan, karena itu efikasi diri tidak mencerminkan secara nyata ke-

mampuan individu bersangkutan. Efikasi diri berbeda dengan aspirasi (cita-cita),

karena cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal yang seharusnya dapat di-

capai, sedang efikasi diri menggambarkan penilaian kemampuan diri. Self

efficacy atau efikasi diri menurut Bandura (1997) merupakan persepsi individu

akan keyakinan kemampuannya melakukan tindakan yang diharapkan. Ke-

yakinan efikasi diri mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan, besar-

nya usaha dan ketahanan ketika berhadapan dengan hambatan atau kesulitan.

Individu dengan efikasi diri tinggi memilih melakukan usaha lebih besar dan

pantang menyerah.

Pujiati (2010) menyatakan bahwa aspek magnitude adalah aspek yang memiliki

pengaruh terbesar dalam variabel efikasi diri dibandingkan kedua aspek lainnya,

namun aspek generality dan aspek stength juga ikut serta mempengaruhi efikasi

diri secara keseluruhan walaupun tidak sebesar aspek magnitude. Rata-rata
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efikasi diri siswa ditinjau dari aspek magnitude yang berada pada kategori tinggi,

artinya siswa sudah merasa mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dari

tugas-tugas akademiknya dan dapat mengatur dirinya serta memperkirakan

tindakan yang dirasa mampu. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi, saat

dihadapkan pada mata pelajaran yang sulit akan mempersepsi dirinya mampu

mengerjakan atau menguasai materi pelajaran tersebut karena memiliki ke-

percayaan diri untuk mampu mengatasi kesulitan sendiri. Pada taraf ini siswa

juga mulai mampu mengembangkan keterampilan merencanakan aktivitas bel-

ajarnya dari pengalaman sebelumnya.

Tingkat efikasi diri siswa ditinjau dari aspek strength yang berada pada kategori

tinggi diartikan bahwa siswa sudah memiliki tingkat daya usaha dan ketahanan

diri dalam menghadapi berbagai hambatan untuk memenuhi tuntutan akademik

sebagai pelajar. Hambatan-hambatan yang dihadapi siswa dapat berupa penga-

laman kegagalan atau kesulitan yang dihadapinya. Ketercapaian aspek ini juga

mengindikasikan siswa dapat meningkatkan usaha dengan baik dan komitmen

terhadap tugas-tugas belajarnya (Pujiati, 2010).

Aspek generality berkaitan dengan luas keyakinan atas kemampuan diri, artinya

siswa dapat saja menilai keyakinan dirinya untuk aktivitas yang cukup luas atau

aktivitas-aktivitas tetentu saja dimana siswa menampilkan kemampuan dirinya

dalam situasi-situasi sosial. Ketika siswa berada pada situasi belajar di kelas,

siswa yang memiliki tingkat generality yang tinggi mampu mengolah materi bel-

ajar dengan baik walaupun situasi di kelas kurang mendukung proses belajar

(Pujiati, 2010).
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Efikasi-diri siswa adalah kepercayaan siswa untuk menentukan bagaimana dia

merasa, berfikir, memotivasi dan berprilaku, kemudian siswa percaya akan ke-

mampuannya untuk meningkatkan prestasi setelah diberikan pekerjaan serta

peristiwa yang mempengaruhi kehidupannya. Kepercayaan ini akan menghasil-

kan beragam efek melalui empat proses besar, yaitu; kognitif, motivasi, afektif

dan proses pemilihan tindakan. Pemilihan tindakan yang dimaksud adalah hal

yang akan dilakukan setelah mengikuti pembelajaran (Harahap, 2011).

Efikasi diri adalah kepercayaan dalam kemampuan seseorang untuk melakukan

tugas dengan baik dan dianggap sebagai landasan dalam mencapai prestasi dan

motivasi. Motivasi dalam hal ini yaitu motivasi akan terlepas dari kesulitan yaitu

mengenai keyakinan tentang produktivitas tindakan seseorang.  Efikasi diri dapat

dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kerentanan stres

dan depresi, optimis atau pesimis pola pikir, pilihan hidup, dan sejenisnya

(Mathews, 2005).

D. Penguasaan Konsep

Menurut KBBI (2008) penguasaan diartikan sebagai pemahaman atau kesanggup-

an untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian dan sebagainya.  Berdasarkan

hal tersebut dapat diartikan bahwa penguasaan berarti pemahaman, pemahaman

tidak hanya terbatas pada hafalan saja tetapi mampu mengungkapkan kembali apa

yang telah dipelajari. Konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang di-

abstrakan dari peristiwa konkret.
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Dahar (1996) menjelaskan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili

suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan

yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Konsep diperlukan untuk memper-

oleh atau mengkomunikasikan pengetahuan, karena dalam menguasai konsep

kemungkinan memperoleh pengetahuan baru tidak terbatas. Belajar konsep

merupakan hasil utama pendidikan. Konsep-konsep merupakan dasar dari proses-

proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan

generalisasi-generalisasi. Untuk memecahkan masalah, seorang siswa harus

mengetahui aturan-aturan yang relevan, dan aturan-aturan ini didasarkan pada

konsep-konsep yang diperolehnya.

Dahar (2003) juga menjelaskan bahwa penguasaan konsep adalah kemampuan

siswa dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaran. Penguasa-

an konsep dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam memahami makna

secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran tentang konsep harus disertai oleh contoh dan juga

memperlihatkan yang bukan contoh dari konsep itu. Kegiatan belajar dipandang

tidak hanya sejauh mengenalkan suatu pengetahuan yang baru kepada siswa,

tetapi juga sebagai upaya untuk memberdayakan serta memperkuat pengetahuan

yang sudah dimiliki siswa (Gusniwati, 2015).

Berdasarkan hal di atas maka secara sederhana penguasaan konsep dapat diartikan

seebagai kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep serta dapat men-

transfer kembali sejumlah informasi yang dimiliki dengan menggunakan bahasa-

nya sendiri tanpa merubah arti atau maksud dari konsep yang telah dipelajarinya.
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E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penerapan suatu strategi yaitu strategi scaffolding dalam

model pembelajaran SiMaYang yang menggunakan dua kelas yaitu sebagai kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang

dapat meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada materi reaksi

redoks. Pada penerapan model pembelajaran SiMaYang guru mengenalkan

kepada siswa mengenai konsep dari materi redoks dengan berbagai fenomena di

kehidupan sehari-hari yang kemudian siswa akan dibimbing dan berangsur-angsur

berkurang sampai siswa dapat mandiri dalam menyelesaikan masalahnya meng-

gunakan strategi scaffolding.

Model pembelajaran SiMaYang cocok diterapkan pada materi kimia yang ter-

golong abstrak, karena model pembelajaran SiMaYang merupakan model pem-

belajaran yang dapat menginterkoneksikan ketiga level fenomena sains yaitu level

submikroskopis, simbolik, dan makroskopis. Dalam model pembelajaran

SiMaYang dapat diterapkan suatu strategi yaitu scaffolding. Scaffolding merupa-

kan suatu teknik pembelajaran dimana siswa diberikan sejumlah bantuan,

kemudian mengurangi bantuan tersebut secara perlahan-lahan dan para siswa

diberikan tanggung jawab yang semakin besar untuk melakukan pembelajaran

yang telah ditetapkan. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, per-

ingatan, menguraikan masalah kepada langkah-langkah yang lebih mudah, mem-

berikan contoh-contoh dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan para

pelajar untuk belajar sendiri. Pembelajaran ini dapat menunjang proses belajar
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siswa dengan memberikan bentuan kepada siswa untuk belajar serta memecahkan

yang ada.

Dengan menerapkan model pembelajaran SiMaYang dapat membantu meningkat-

kan imajinasi siswa dan dapat meningkatkan pengetahuan konseptual sehingga

siswa dapat memecahkan masalah baik secara deskriptis atau secara matematis.

Model pembelajaran SiMaYang terdisi dari 4 fase yaitu fase orientasi, fase

eksplorasi-imajinasi, fase internalisasi, dan fase evaluasi.

Pada tahap awal pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

SiMaYang atau yang disebut tahap orientasi, guru menyampaikan tujuan pembel-

ajaran, memberikan motivasi dengan menampilkan berbagai fenomena sains dan

memberikan pertanyaan pendahuluan yang berkaitan dengan materi yang akan

dipelajari. Pada tahap awal ini penerapan strategi scaffolding yaitu membagi

siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan Zone Of Proximal Development

(ZPD) dengan melihat pemahaman yang dimiliki oleh siswa.

Tahap yang kedua adalah tahap eksplorasi dan imajinasi. Pada tahap eksplorasi

siswa melakukan eksplorasi dengan cara membaca buku teks, mencari informasi

pada web, serta berdiskusi dengan kelompok untuk memperluas dan memper-

dalam pengetahuannya mengenai materi yang sedang dipelajari. Melalui gambar-

an submikroskopis dan simbolik yang diberikan oleh guru maka siswa akan me-

lakukan imajinasi representasi untuk memahami materi yang diajarkan serta me-

ngembangkan pemikirannya. Penerapan strategi scaffolding pada tahap ini dilihat

yaitu pemberian bantuan, dorongan, serta motivasi untuk melatih pemahaman
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siswa dan siswa yang memiliki ZPD tinggi akan membantu siswa yang memiliki

ZPD yang lebih rendah dalam proses belajar.

Tahap yang ketiga yaitu internalisasi, pada tahap ini guru membimbing siswa

untuk mengkomunikasikan hasil diskusi masing-masing kelompok serta memberi-

kan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kelompok

yang sedang dipresentasikan. Pada tahap ini diharapkan akan tertanam nilai,

prinsip, konsep,dan  hukum pada pembelajaran dengan baik. Pada tahap ini juga

guru akan memberikan latihan soal-soal untuk lebih mengasah kemampuan siswa.

Pada tahap ini bantuan (scaffolding) sudah mulai dikurangi hingga pada akhirnya

mereka dilepas dan memiliki kemandirian dalam belajar.

Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini bertujuan untuk men-

dapatkan umpan balik dari keseluruhan atau beberapa pertemuan pembelajar-an di

kelas.  Penerapan scaffolding pada tahap ini dilakukan oleh guru dengan memberi-

kan soal berjenjang untuk mengasah pengetahuan siswa dan menuntun siswa

untuk mereview hasil belajarnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa

efikasi diri dan penguasaan konsep siswa akan dilatihkan pada fase eksplorasi-

imajinasi, internalisasi, dan evaluasi karena pada proses-proses tersebut terdapat

aktivitas siswa berupa bertanya, mengemukakan pendapat, dan latihan soal yang

dapat meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa.
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F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar pada penelitian ini yaitu:

1. Siswa kelas X semester genap SMA N 10 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017 yang menjadi subjek penelitian memiliki karakteristik dan penge-

tahuan awal yang sama dalam pembelajaran kimia di kelas.

2. Kedalaman dan keluasan materi di kedua kelas pada penelitian ini adalah

sama.

3. Perbedaan peningkatan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa pada kelas

kontrol dan kelas eksperimen dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan dalam

pembelajaran.

4. Faktor-faktor lain diluar perlakuan yang memepengaruhi peningkatan efikasi

diri dan penguasaan konsep siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen

diabaikan.

G. Hipotesis

Hipotesis umum pada penelitian ini yaitu :

1. Strategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang berpengaruh untuk

meningkatkan efikasi diri siswa.

2. Strategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang berpengaruh untuk

meningkatkan penguasaan konsep siswa.
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Hipotesis statistik pada penelitian ini yaitu :

Hipotesis 1 (efikasi diri)

H0 : Rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas eksperimen  lebih tinggi dari rata-rata

n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

H1: Rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas eksperimen lebih rendah atau sama

dengan rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

Hipotesis 2 (Penguasaan Konsep)

H0 : Rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa kelas eksperimen  lebih tinggi dari

rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

H1: Rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa kelas eksperimen lebih rendah atau

sama dengan rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

Hipotesis 3 (efikasi diri)

H0 : Rata-rata nilai postes efikasi diri siswa lebih tinggi dari rata-rata nilai pretes

efikasi diri siswa.

H1: Rata-rata nilai postes efikasi diri siswa lebih rendah dari rata-rata nilai pretes

efikasi diri siswa.

Hipotesis 4 (Penguasaan Konsep)

H0 : Rata-rata nilai postes penguasaan konsep siswa lebih tinggi dari rata-rata nilai

pretes efikasi diri siswa.

H1: Rata-rata nilai postes penguasaan konsep siswa lebih rendah dari rata-rata

nilai pretes efikasi diri siswa.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X MIA SMA Negeri 10

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 dan tersebar dalam delapan kelas.

Pengambilan sampel ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan 2 kelas eksperimen dari 8 kelas yang ada dengan teknik pemilih-

an sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan petimbang-

an ke dua kelas memiliki karakteristik yang sama sehingga diperoleh kelas X

MIA 1 dan X MIA 2.

2. Pemilihan kelas eksperimen dilakukan dengan cara pengundian, sehingga

diperoleh kelas X MIA 1 sebagai kelas kontrol yang diberikan pembelajaran

dengan model pembelajaran SiMaYang dan kelas X MIA 2 sebagai kelas ek-

sperimen yang diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembel-

ajaran SiMaYang dengan strategi scaffolding.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Pretest-Postest

Control Group Design (Fraenkel, 2012). Setelah memberikan perlakuan yang

berbeda kepada dua kelompok, yaitu pada kelas kelas kontrol diterapkan model

pembelajaran SiMaYang saja tanpa menggunakan strategi scaffolding sedangkan
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pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran SiMaYang dengan meng-

gunakan strategi scaffolding. Pada desain penelitian ini melihat perbedaan pretes

maupun postes di kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum dan sesudah di-

berikan perlakuan. Gambaran mengenai Pretest-Postest Control Group Design

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Desain Penelitian.

Kelas Pretes Perlakuan Postes
Kontrol O1 X1 O2
Eksperimen O1 X2 O2

Keterangan:

O1 : Kelas kontrol dan kelas eksperimen diberi pretes
X1 : Kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran SiMaYang
O2 : Kelas kontrol dan kelas eksperimen diberi postes
X2 : Kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran SiMaYang dengan

strategi scaffolding

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap

seperti berikut:

1. Tahap pendahuluan

Prosedur tahap pendahuluan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 10 Bandarlampung untuk me-

laksanakan penelitian.

b. Mengadakan observasi sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan

informasi mengenai data siswa, karakteristik siswa, jadwal, cara mengajar

guru kimia di kelas, dan sarana-prasarana yang ada di sekolah yang dapat
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digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian.

c. Menentukan kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Prosedur tahap pelaksanaan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Membuat perangkat pembelajaran seperti silabus, rancangan pelaksanaan pem-

belajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS), serta mempersiapkan instrumen

penelitian meliputi instrumen tes efikasi diri, instrumen tes penguasaan konsep,

lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran, dan lembar aktivitas

scaffolding siswa.

b. Tahap validasi instrumen tes

Validasi instrumen tes yang dilakukan pada penelitian ini yaitu instrumen tes

efikasi diri dan penguasaan konsep siswa.

c. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada kelas kontrol dan kelas

Eksperimen.  Urutan prosedur pelaksanaan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Memberikan tes efikasi diri siswa di awal pembelajaran pada kelas kontrol dan

kelas eksperimen untuk mengetahui efikasi diri awal siswa.

2) Memberikan tes penguasaan konsep siswa di awal pembelajaran kepada kelas

kontrol dan kelas eksperimen untuk menentukan karakteristik kemampuan

akademik awal atau penguasaan konsep siswa.



29

3) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada materi reaksi redoks pada kelas

kontrol dan eksperimen.

4) Memberikan tes efikasi diri siswa setelah pembelajaran pada kelas kontrol dan

kelas eksperimen berlangsung untuk mengukur peningkatan efikasi diri siswa.

5) Memberikan tes penguasaan konsep akhir pada kelas kontrol dan kelas ek-

sperimen untuk mengukur peningkatan penguasaan konsep yang dialami siswa.

3. Tahap akhir

Prosedur tahap akhir ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. melakukan analisis data

Menganalisis data yang terdiri dari:

1) Hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran pada kelas kontrol dan

kelas eksperimen.

2) Analisis data lembar observasi scaffolding.

3) Jawaban tes efikasi diri untuk mengetahui efikasi diri awal siswa sebelum pem-

belajaran dan mengetahui peningkatan efikasi diri setelah proses pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang dan model pembelajaran

SiMaYang dengan strategi scaffolding pada materi reaksi redoks.

4) Jawaban tes penguasaan konsep yang terdiri dari soal pretes yang bertujuan

untuk mengetahui penguasaan konsep awal pada materi reaksi redoks siswa

dan postes yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep

Reaksi redoks siswa.

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

c. Menarik kesimpulan.
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan

seperti Gambar 2 :

Gambar 2. Prosedur pelaksanaan penelitian

Menentukan subjek penelitian

Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian

Validasi instrumen penelitian

Kelas eksperimen belajar
menggunakan strategi scaffolding
dalam model SiMaYang

Pembahasan

Analisis data

Izin penelitian

Kesimpulan

 Pretes efikasi
diri dan
penguasaan
konsep

 Postes efikasi
diri dan
penguasaan
konsep

Kelas kontrol belajar
menggunakan model SiMaYang
(tanpa strategi scaffolding)
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D. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran pada penelitian ini antara lain:

1. Silabus

2. Analisis konsep

3. Analisis SKL KI-KD

4. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas kontrol yang diterap-

kan model pembelajaran SiMaYang dan RPP untuk kelas eksperimen yang

diterapkan strategi scaffolding dengan model pembelajaran SiMaYang yang

dimodifikasi dari Sari (2013).

5. Lembar kerja siswa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 1997).

Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Instrumen efikasi diri berupa angket, terdiri dari 36 pernyataan (18 pernyataan

negatif dan 18 pernyataan positif) yang dimodifikasi dari Soleha (2016).

2. Soal tes penguasaan konsep yang berupa soal pretes dan postes yang terdiri

dari 6 butir soal uraian yang dimodifikasi dari Sari (2013).

3. Lembar observasi aktivitas siswa pada strategi scaffolding yang diadopsi dari

Lange (2002).

4. Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran SiMaYang untuk

mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan
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rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Lembar penilaian ini

disusun berdasarkan instrumen yang diadopsi dari Sunyono (2014).

F. Analisis Data Penelitian

Analisis data pada penelitiaan ini terdiri dari beberapa tahap, diantaranya yaitu:

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes

Pada penelitian ini, instrumen yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah

angket efikasi diri dan soal tes penguasaan konsep.

a. Validitas

Uji validitas angket efikasi diri dilakukan secara empiris dan teoritis, sedangkan

uji validitas soal penguasaan konsep hanya diuji secara empiris saja.  Pengujian

instrumen angket efikasi diri secara teoritis dilakukan oleh ahli psikologi Unit

Pelayanan Konseling Terpadu (UPKT).  Selanjutnya melakukan uji instrumen

angket efikasi diri dan soal penguasaan konsep secara empiris.  Angket efikasi diri

dan soal penguasaan konsep diujikkan kepada siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri

10 Bandarlampung yang telah menerima materi reaksi redoks di kelas X.  Untuk

menghitung validitasnya dilakukan perhitungan menggunakan SPSS 18,0.

Data yang diperoleh data yang diperoleh valid apabila rhitung ≥ rtabel.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen angket efikasi diri dan penguasaan konsep pada

penelitian ini diujikkan kepada siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 10

Bandarlampung yang telah menerima materi reaksi redoks di kelas sebelumnya,

kemudian dilakukan perhitungan menggunakan SPSS 18,0. Data yang diperoleh
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reliabel apabila nilai alpha cornbach lebih dari rtabel. Kriteria derajat reliabilitas

(r11) menurut Guilford (dalam Suherman, 2003) adalah sebagai berikut:

0,80 < r11 ≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang

0,20 < r11 ≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20; tidak reliabel

2. Analisis data pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran
SiMaYang.

Analisis data pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang

dapat dilkukan dengan langkah seperti berikut:

a. Analisis pada data efikasi diri

Data yang diungkap dalam penelitian ini adalah data mengenai efikasi diri dengan

menggunakan instrumen dalam bentuk angket. Instrumen efikasi diri yang di-

gunakan dalam penelitian dapat dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3. Instrumen Efikasi Diri.

No Indikator No. Pertanyaan Juml
ah

A Magnitude/ Tingkat kesulitan
1 Memiliki pandangan yang optimis 1(f), 14(u), 26(f) 3
2 Berminat terhadap tugas 2(u), 15(f), 27(u) 3
3 Memandang tugas sebagai tantangan

bukan sebagai beban
3(u), 16(f), 28(f) 3

4 Merencanakan penyelesaian tugas 4(f), 29(u) 2
5 Mengatasi kesulitan-kesulitan dalam

belajar
5(u), 17(u), 30(f) 3

6 Kemampuan dalam menyelesaikan tugas 6(u), 18(f), 31(u) 3
7 Berkomitmen dalam melaksanakan tugas 7(f), 19(f), 32(u) 3
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Tabel 3.  (Lanjutan)

Berdasarkan Tabel 3, butir-butir pernyataan disajikan dalam dua bentuk, yaitu

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Analisis data angket efikasi diri di-

lakukan dengam cara sebagai berikut:

1) Mengkode atau klasifikasi data

Pengkodean bertujuan untuk mengelompokan jawaban berdasarkan pernyataan

angket. Pengkodean data ini dibuat buku kode yang merupakan suatu tabel berisi

tentang substansi-substansi yang hendak diukur, pernyataan-pernyataan yang

menjadi alat ukur substansi tersebut serta kode jawaban setiap pernyataan tersebut

dan rumusan jawabannya.

2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat.

Tabulasi data ini bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan ke-

cenderungan dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket dan banyaknya

responden (pengisi angket).

B Strength
1 Bertahan menyelesaikan soal dalam

kondisi apapun
8(u), 20(u), 33(f) 3

2 Memiliki keuletan dalam menyelesaikan
soal/ujian

9(u), 21(u), 34(f) 3

3 Yakin akan kemampuan yang dimiliki 10(f), 22(f), 35(u) 3
4 Belajar dari pengalaman 11(f), 23(u), 36(f) 3
C Generality
1 Menyikapi situasi dan kondisi yang

beragam dengancara yang baik dan
positif.

12(u), 24(f) 2

2 Memiliki cara menangani stres dengan
tepat

13(f), 25(u) 2

Jumla
h

36
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3) Memberi skor jawaban responden.

Pemberian skor jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penskoran pada Angket Efikasi Diri

No Pilihan Jawaban Skala Pemberian Skor
Pernyataan Positif Pernyataan Negatif

1 SL (selalu) 3 1
2 KD (kadang-kadang) 2 2
3 TP (tidak pernah) 1 3

4) Mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (ƩS ) jawaban angket adalah sebagai berikut :

a) Skor untuk pernyataan Selalu (SL)

(1) Pernyataan positif : skor = 3 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 1 x jumlah responden

b) Skor untuk pernyataan Kadang-kadang (KD)

(1) Pernyataan positif : skor = 2 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 2 x jumlah responden

c) Skor untuk pernyataan Tidak Pernah (TP)

(1) Pernyataan positif : skor = 1 x jumlah responden

(2) Pernyataan negatif : skor = 3 x jumlah responden

5) Mengubah skor jawaban menjadi nilai.

Mengubah skor jawaban angket pada setiap item menjadi nilai dapat dilakukan

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Xin= x 100 (Sudjana, 2005)
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Keterangan:

Xin = Persentase jawaban angket-i pada model pembelajaran SiMaYang
dengan strategi scaffolding dan model pembelajaran SiMaYang tanpa
strategi scaffolding pada materi reaksi redoks.

ƩS = Jumlah skor jawaban
Smaks = Skor maksimum yang diharapkan

6) Menghitung n-gain

Perhitungan n-gain ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan efikasi diri siswa

pada reaksi redoks  yang diterapkan pembelajaran SiMaYang dengan strategi

scaffolding dan pembelajaran SiMaYang tanpa strategi scaffolding. Perhitungan

n-gain ini dilakukan dengan mengunakan rumus menurut Hake (dalam Sunyono,

2014), yaitu:

n-gain =

7) Menafsirkan rata-rata n-gain efikasi diri secara keseluruhan dengan meng-

gunakan Tabel 5.

Tabel 5. Tafsiran Skor (Persen) (Arikunto, 2006).

Persentase Kriteria
80,1% - 100% Sangat tinggi
60,1% - 80% Tinggi
40,1% - 60% Sedang
20,1% - 40% Rendah
0,0% - 20% Sangat rendah

c. Analisis pada data penguasaan konsep

Langkah analisis data penguasaan konsep pada penelitian ini terdiri dari beberapa

tahap, yaitu:
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1) Mengubah skor menjadi nilai

Nilai pretes atau postes dirumuskan sebagai berikut:

Nilai siswa = x 100

2) Menghitung n-gain

Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep kimia siswa pada reaksi

redoks pada kelas kontrol dan kelas eksperimen maka dilakukan analisis n-gain.

Hake dalam Sunyono (2014a) menyatakan bahwa perhitungan n-gain bertujuan

untuk mengetahui peningkatan nilai pretes dan postes dari kedua kelas. Besarnya

peningkatan dihitung dengan rumus n-gain ( normalized gain), yaitu :

n-gain =

Hasil perhitungan n-gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

kriteria n-gain sebagai berikut:

n-gain > 0,7 (pembelajaran dengan nilai n-gain tinggi)

0,3 < g < 0,7 (pembelajaran dengan nilai n-gain sedang)

n-gain < 0,3 (pembelajaran dengan nilai n-gain rendah)

d. Analisis data keterlaksanaan model pembelajaran

Analisis data kuantitatif untuk data keterlaksanaan dilakukan secara deskriptif

dengan mengolah data hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan dan kemenarik-

an model (respon siswa). Analisis keterlaksanaan RPP model pembelajaran

representasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian dengan rumus :

% Ji = (ΣJi / N) x 100%
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Keterangan :

%Ji = Persentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan pada pertemuan
ke-i

ΣJi = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat
pada pertemuan ke-i

N = Skor maksimal (skor ideal)

2) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan

dari dua orang pengamat.

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pelaksanaan

pembelajaran (RPP) sebagaimana Tabel 5.

e. Analisis data aktifitas siswa dalam strategi scaffolding.

Analisis ketercapaian strategi scaffolding terhadap pelaksanaan pembelajaran pada

model pembelajaran SiMaYang dengan strategi scaffolding dan pada pembelajar-

an dengan menggunakan model pembelajaran SiMaYang tanpa strategi scaffold-

ing dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Memberikan skor pada setiap dimensi.

Skor yang diberikan di setiap dimensi disesuaikan dengan indikator yang telah

dipenuhi oleh siswa. Dimensi dan indikator yang dinilai dalam rubrik penilaian

scaffolding dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Dimensi dan Indikator Scaffolding (Lange, 2002).

No Dimensi yang
Diamati(scaffolding)

Indikator

1 Intensionalitas a. siswa aktif dalam kegiatan mencari informasi
b. siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran melalui

aktivitas bertanya
2 Kesesuaian a. siswa terbuka menerima arahan dari guru

b. siswa berani dalam bertanya
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Tabel 6.  (Lanjutan)

3 Struktur a. siswa tahu cara mendapatkan konsep melalui
aktivitas bertanya

b. siswa tahu cara mendapatkan konsep melalui
aktivitas bertanya

4 Kolaborasi a. siswa dapat mengembangkan konsep melalui
aktivitas bertanya

b. siswa mengkaji informasi dan menerapkan dalam
diskusi

5 Intrnalisasi a. siswa dapat menyebutkan contoh dalam
kehidupan sehari-hari

b. siswa dapat menjelaskan penerapan konsep dalam
kehidupan sehari-hari

Lange (2002)

Adapun pedoman penskoran scaffolding diberikan berdasarkan kriteria :

a. skor 3 bila kedua keterampilan sangat baik (2 indikator terpenuhi)

b. skor 2 bila salah satu keterampilan baik (1 indikator terpenuhi)

c. skor 1 bila tidak ada keterampilan buruk (indikator tidak dilaksanakan)

(Dimyati dan Mujiono (2004).

2) Menghitung persentase skor dengan menggunakan rumus:

S = X 100 %

Keterangan :

S = persentase scaffolding yang diharapkan
R = jumlah skor dari indikator yang terpenuhi
N = jumlah skor maksimum dari tes tersebut

3) Menafsirkan data dengan menggunakan tafsiran harga persentase sebagaimana

seperti yang tertera pada Tabel 5.

4) Menghitung jumlah siswa berdasarkan tafsiran harga persentase
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3. Teknik pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dua

rata-rata. Sebelum dilakukan uji perbedaan dua rata-rata, harus dilakukan uji

prasyarat telebih dahulu yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dua varians.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Rumusan hipotesis pada uji ini

adalah sebagai berikut:

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Pada penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan program SPSS 18,0.

Kriteria uji terima H0 dan tolak H1 apabilai nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang

berarti data yang diperoleh berdistribusi normal.

b. Uji homogenitas dua varians

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Rumusan hipotesis pada uji

ini adalah sebagai berikut:H = sampel mempunyai variansi yang homogenH = sampel mempunyai variansi yang tidak homogen

Pada penelitian ini, pengujian homogenitas dua varians menggunakan progam

SPSS 18,0 dengan kriteria uji terima H0 dan tolak H1 apabilai nilai signifikansi

lebih dari 0,05 yang berarti data yang diperoleh berdistribusi homogen.
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c. Uji perbedaan dua rata-rata

Jika data yang diperoleh pada penelitian ini berdistribusi normal dan homogen

maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik,yaitu menggunakan uji t.

Pada penelitian ini dilakukan 2 uji perbedaan dua rata-rata (uji-t), yaitu sebagai

berikut:

1) Uji perbedaan dua rata-rata n-gain

Uji perbedaan dua rata-rata n-gain dilakukan menggunakan program SPSS 18,0

dengan independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah

rata-rata n-gain efikasi diri dan rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa di

kelas kontrol berbeda secara signifikan dengan rata-rata n-gain efikasi diri dan

rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa di kelas eksperimen sehingga dapat

diketahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan

kelas eksperimen. Perhitunlgan dilakukan dengan memasukan data penelitian

berupa n-gain ke dalam program SPSS 18,0 untuk memperoleh nilai signifikansi

(sig (2-tailed). Kriteria pengujian adalah, terima H0 dan tolak H1 jika nilai

signifikansi kurang dari 0,05. Adapun rumusan hipotesis pada uji ini adalah:

Hipotesis 1 (efikasi diri)

H0 : Rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas eksperimen  lebih tinggi dari rata-

rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

H1: Rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas eksperimen lebih rendah atau sama

dengan rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.
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Hipotesis 2 (Penguasaan Konsep)

H0 : Rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa kelas eksperimen  lebih tinggi dari

rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

H1: Rata-rata n-gain penguasaan konsep siswa kelas eksperimen lebih rendah atau

sama dengan rata-rata n-gain efikasi diri siswa kelas kontrol.

2) Uji perbedaan dua rata-rata pretes-postes

Uji perbedaan dua rata-rata pretes-postes dilakukan menggunakan program

SPSS 18,0 dengan paired sample t-test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui

apakah rata-rata nilai pretes efikasi diri dan penguasaan konsep berbeda secara

signifikan dengan rata-rata postes efikasi diri dan penguasaan konsep siswa.

Perhitungan dilakukan dengan memasukan data penelitian berupa nilai pretes

dan postes ke dalam program SPSS 18,0 untuk memperoleh nilai signifikansi

(sig (2-tailed). Kriteria pengujian adalah, terima H0 dan tolak H1 jika nilai

signifikansi kurang dari 0,05. Rumusan hipotesis pada uji ini yaitu:

Hipotesis 1 (efikasi diri)

H0 : Rata-rata nilai postes efikasi diri siswa lebih tinggi dari rata-rata nilai pretes

efikasi diri siswa.

H1: Rata-rata nilai postes efikasi diri siswa lebih rendah dari rata-rata nilai pretes

efikasi diri siswa.

Hipotesis 2 (Penguasaan Konsep)

H0 : Rata-rata nilai postes penguasaan konsep siswa lebih tinggi dari rata-rata nilai

pretes efikasi diri siswa.
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H1: Rata-rata nilai postes penguasaan konsep siswa lebih rendah dari rata-rata

nilai pretes efikasi diri siswa.

d. Anlisis ukuran pengaruh

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t pretes-postes dengan paired sample t-test

yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan ukuran pengaruh untuk

menentukan besarnya pengaruh strategi scaffolding dalam model pembelajaran

SiMaYang untuk meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep pada materi

reaksi redoks yang dihitung dengan uji effect size menggunakan rumus:μ =
Keterangan:

µ    = effect size
t     = t hitung dari uji-t
df  = derajat kebebasan (Abu Jahjouh, 2014)

Kriteria:

µ ≤ 0,15; efek diabaikan (sangat kecil)
0,15 < µ ≤ 0,40; efek kecil
0,40 < µ ≤ 0,75; efek sedang
0,75 < µ ≤ 1,10; efek besar
µ > 1,10; efek sangat besar (Dincer, 2015)



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian

ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Srategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang dapat meningkat-

kan efikasi diri siswa, dimana 98 % peningkatan efikasi diri siswa pada kelas

eksperimen dipengaruhi oleh pembelajaran yang diterapkan model pembel-

ajaran SiMaYang dengan strategi scaffolding.

2. Srategi scaffolding dalam model pembelajaran SiMaYang dapat meningkat-

kan penguasaan konsep siswa, dimana96 % peningkatan penguasaan konsep

siswa pada kelas eksperimen dipengaruhi oleh pembelajaran yang diterapkan

model pembelajaran SiMaYang dengan strategi scaffolding.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan:

1. Pada penelitian ini pembagian alokasi waktu saat pembelajaran kurang

efektif, sehingga bagi peneliti yang tertarik untuk menerapkan strategi

scaffolding harus sering berlatih sehingga dapat mengalokasikan waktu

dengan maksimal.

2. Mempersiapkan alat dan media pembelajaran seperti PPT, Laptop, dan LCD.



65

3. Bagi peneliti yang tertarik untuk menerapkan strategi scaffolding harus dapat

memahami strategi scaffolding dengan baik sehingga dapat memaksimalkan

proses pembelajaran dan dapat mengorganisir kelas dengan baik.

4. Bagi guru yang ingin mengajar kimia pada materi redoks dapat menjadikan

alternatif bagi model pembelajaran SiMaYang dengan strategi scaffolding

karena baik untuk meningkatkan efikasi diri dan penguasaan konsep siswa.
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