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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Tujuan jangka panjang pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan siswa 

agar ketika setelah meninggalkan sekolah, siswa mampu mengembangkan diri 

mereka sendiri dan mampu memecahkan masalah yang muncul. Untuk itulah, 

sudah seharusnya siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi perubahan dengan 

mengatur sikap ilmiah pada dirinya dan belajar memecahkan masalah sejak dini. 

Di dalam sikap ilmiah terdapat gambaran bagaimana siswa seharusnya bersikap 

dalam belajar, menanggapi suatu permasalahan, melaksanakan suatu tugas, dan 

mengembangkan diri. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi hasil dari kegiatan 

belajar siswa ke arah yang positif. Apalagi, pembelajaran fisika memiliki ciri 

utama menggunakan  penalaran yang tinggi. Penalaran ini digunakan pada pola 

atau sifat untuk membuat generalisasi, menyusun bukti, memberikan alasan, dan 

menarik kesimpulan. Siswa yang mempunyai kemampuan bernalar tinggi tidak 

akan mengalami banyak kesulitan dalam memahami materi pelajaran fisika, untuk 

itulah dalam pembelajaran fisika diperlukan sikap ilmiah yang baik. 

 

Sebagian besar siswa memandang fisika merupakan pelajaran yang sulit 

dimengerti dan kurang diminati. Siswa menganggap fisika adalah pelajaran yang 

memiliki rumus cukup beragam dan rumit, selain itu siswa kurang memiliki rasa 

keingintahuan dan sikap kritis dalam mempelajari fisika. Hal Ini mengakibatkan 
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siswa pasif dalam belajar fisika, sehingga kurang  bisa mendorong sikap ilmiah 

siswa ke arah positif.  Dari wawancara peneliti dengan guru fisika di SMA Tunas 

Harapan Bandarlampung, permasalahan di atas masih sering terjadi. Sikap ilmiah 

siswa masih menunjukkan kurang ke arah positif seperti siswa terkadang masih 

menunggu perintah dari guru untuk belajar.  Siswa pun terkadang kurang jujur 

kepada guru, sehingga kurang adanya keluwesan dalam kegiatan belajar. 

Kurangnya sikap siswa yang baik dalam belajar inilah yang menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa. 

 

Tingkat sikap ilmiah siswa dapat dilihat dari bagaimana mereka memiliki rasa 

keingintahuan yang sangat tinggi, memahami suatu konsep baru dengan 

kemampuannya tanpa ada kesulitan, kritis terhadap suatu permasalahan yang 

perlu dibuktikan kebenarannya, dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Hal-hal 

inilah yang  dapat membantu siswa belajar secara ilmiah, terstruktur, dan mandiri. 

Namun, sikap siswa yang terkadang masih menunggu perintah dari guru untuk 

belajar menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa masih rendah. Seorang 

siswa yang mandiri akan selalu berusaha mengandalkan diri sendiri semampunya 

dalam setiap tindakannya dan menghadapi tantangan yang ada. Siswa tersebut 

mengetahui dimana letak kekuatan dan kelemahan dirinya, mengetahui dengan 

metode atau strategi belajar seperti apa yang paling efektif untuk dirinya dan juga 

bisa mengatur jadwal yang paling sesuai untuk dirinya. Tentu saja semua sikap  

ini diharapkan dapat dimiliki oleh setiap siswa, khususnya bagi siswa SMA 

dimana mereka dituntut untuk berinisiatif sendiri dalam mengelola kegiatan 

belajarnya. Untuk itu, diperlukan strategi pembelajaran yang dapat mendorong 
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sikap ilmiah siswa ke arah positif sehingga hasil belajar dan kemandirian belajar 

siswa dapat tercapai secara optimal. 

 

Scaffolding sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk membantu belajar 

siswa dalam ranah kognitif. Bantuan semacam ini sesuai dengan karakteristik 

pelajaran Fisika yang memiliki tingkat kesulitan tinggi bagi siswa pada umumnya. 

Scaffolding didasarkan oleh dua implikasi utama dalam pendidikan. Pertama, 

adalah perlunya tatanan kelas dan bentuk pembelajaran kooperatif antar siswa, 

sehingga siswa dapat berinteraksi di sekitar tugas-tugas yang sulit dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah. Kedua, dalam pengajaran 

menekankan scaffolding, dengan semakin lama siswa semakin bertanggung jawab 

terhadap pembelajaran sendiri. Ringkasnya, siswa perlu belajar dan bekerja secara 

berkelompok sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan diperlukan bantuan 

guru terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kerjasama 

antar anggota kelompok dapat menimbulkan perasaan nyaman dan terbantu dalam 

pembelajaran. Keadaan semacam ini tentu saja berpengaruh terhadap sikap ilmiah 

siswa terhadap pelajaran fisika. Untuk itu, strategi scaffolding-kooperatif perlu 

diterapkan pada pembelajaran di sekolah untuk mendorong sikap ilmiah siswa. 

 

Setelah melakukan observasi di SMA Tunas Harapan Bandarlampung melalui 

wawancara dan pengamatan langsung, diketahui bahwa sikap ilmiah siswa masih 

tergolong rendah dan berdampak pada rendahnya hasil belajar dan kemandirian 

belajar siswa. Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat hasil belajar dan 

kemandirian belajar yang baik dipengaruhi oleh sikap ilmiah siswa yang baik 

pula. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Sikap 
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Ilmiah Siswa terhadap Hasil Belajar Fisika dan Kemandirian Belajar Siswa 

SMA melalui Strategi Scaffolding-Kooperatif”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar fisika siswa SMA 

melalui Strategi Scaffolding-Kooperatif? 

2. Adakah pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap kemandirian belajar siswa SMA 

melalui Strategi Scaffolding-Kooperatif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan di atas 

adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar fisika siswa SMA melalui 

Strategi Scaffolding-Kooperatif 

2. Pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap kemandirian belajar siswa SMA 

melalui Strategi Scaffolding-Kooperatif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat hasil penelitian ini yaitu: 
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1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini diharapkan bahwa Strategi scaffolding-

kooperatif dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hasil 

belajar dan kemandirian belajar siswa yang lebih tinggi. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan guru atau calon guru untuk memilih strategi 

pembelajaran dalam mengajar fisika. 

b. Strategi yang diterapkan sesuai dengan penyusunan materi, akan 

membantu siswa mengerti materi secara jelas. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian yang dibatasi penulis agar penelitian ini mencapai 

sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran scaffolding-kooperatif adalah pembelajaran berupa bimbingan 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan persoalan-persoalan terfokus dan interaksi yang bersifat positif secara 

berkelompok. Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai 

berikut: 

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. 
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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. 

2. Kemandirian belajar merupakan suatu bentuk belajar yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menentukan tujuan belajar, perencanaan 

belajar, sumber-sumber belajar, mengevaluasi belajar, dan menentukan 

kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Indikator kemandirian 

belajar yang dinilai dalam penelitian ini adalah: mampu mengambil inisiatif, 

mampu mengatasi masalah dalam belajar, mampu menyusun strategi belajar, 

mampu mengerjakan tugas-tugasnya sendiri, mampu mengevaluasi kegiatan 

belajarnya sendiri, tanggung jawab, dan percaya diri. 

3. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar berupa nilai yang dicapai 

oleh siswa sebagai bukti kemampuan atau keberhasilan kognitif siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Pada 

penelitian ini, peneliti membatasi hasil belajar pada ranah kognitif saja. 

4. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau 

akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Adapun sikap 
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ilmiah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: rasa ingin tahu yang tinggi, 

sikap jujur, sikap kritis, sikap luwes, dan teliti. 

5. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini Keseimbangan Benda 

Tegar. 

6. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Tunas Harapan 

Bandarlampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 


