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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teoretis 

 

1. Sikap Ilmiah 

 

 

Sikap berkaitan dengan objek yang disertai dengan perasaan positif (favourable) 

atau perasaan negatif (unfavorable). Sikap ilmiah adalah “scientific attitude” 

(sikap keilmuan) atau suatu pola penyelesaian masalah secara rasional dan 

objektif serta menghilangkan unsur subjektivitas dan melihat  perkara secara 

netral dengan mengandalkan pendapat-pendapat para pakar, yang dipercaya telah 

melakukan penelitian, analisis dan melewati beberapa tahap kritik sehingga 

kandungan kebenarannya telah diuji dan dipercaya.  

 

Kurniadi (2001:28) dikutip dari pendapat Edward yang merumuskan perilaku 

kreatif sikap ilmiah dari kata-kata ide (gagasan) sebagai berikut: 

 

I : Imagination(imajinasi) 

D : Data(Fakta) 

E : Evaluation(evaluasi) 

A : Action(tindakan) 

 

 

Sikap merupakan tingkah laku yang bersifat umum yang menyebar tipis di seluruh 

hal yang dilakukan siswa. Tetapi sikap juga merupakan salah satu yang 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Sikap ilmiah dibedakan dari sekedar sikap 

terhadap sains, karena sikap terhadap sains hanya terfokus pada apakah siswa 
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suka atau tidak suka terhadap pembelajaran sains. Tentu saja sikap positif 

terhadap pembelajaran sains akan memberikan kontribusi tinggi dalam 

pembentukan sikap ilmiah siswa. 

Pengelompokan sikap ilmiah oleh para ahli cukup bervariasi, meskipun jika 

ditelaah lebih jauh hampir tidak ada perbedaan yang berarti. Variasi muncul hanya 

dalam penempatan dan penamaan sikap ilmiah yang ditonjolkan. Misalnya 

American Association for Advancement of  Science (AAAS) (1993:1), 

memasukkan open minded (sikap terbuka) sebagai salah satu sikap ilmiah utama.  

AAAS  (1993:1) memberikan penekanan pada empat sikap yang perlu untuk 

tingkat sekolah dasar yakni honesty (kejujuran), curiosity (keingintahuan), open 

minded (keterbukaan), dan skepticism (ketidakpercayaan). Harlen (1996:1) 

membuat pengelompokkan yang lebih lengkap. Secara singkat pengelompokkan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Pengelompokkan sikap ilmiah menurut pendapat para ahli 

Harlen (1996) AAAS (1993) 

Curiosity (sikap ingin  tahu) Honesty (sikap jujur) 

Respect for evidence (sikap 

respek terhadap data) 

 

Curiosity (sikap ingin tahu) 

Critial reflection (sikap 

refleksi kritis) 

 

Open minded (sikap berpikiran 

terbuka) 

Perseverance (sikap 

ketekunan) 

 

Skepticism (sikap keragu-

raguan) 

Cretivity and inventiveness 

(sikap kreatif dan penemuan) 
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Lanjutan Tabel 2.1 Pengelompokkan sikap ilmiah menurut pendapat para ahli 

Harlen (1996) AAAS (1993) 

Cretivity and inventiveness 

(sikap kreatif dan penemuan) 

 

Co-operation with others 

(sikap bekerjasama dengan 

orang lain) 

 

Willingness to tolerate 

uncertainty (sikap keinginan 

menerima ketidakpastian) 

 

Sensitivity to environment 

(sikap sensitive terhadap 

lingkungan) 

 

 

Pengukuran sikap ilmiah siswa dapat didasarkan pada pengelompokkan sikap 

sebagai dimensi, sikap selanjutnya dikembangkan indikator-indikator sikap untuk 

setiap dimensi sehingga memudahkan menyusun butir instrumen sikap ilmiah. 

lndikator-indikator tersebut dapat dikembangkan sendiri agar tepat mendukung 

dimensi sikap yang akan diukur.  

Merujuk pada pendapat para ahli di atas, maka dimensi sikap ilmiah yang diteliti  

dalam penelitian ini adalah rasa ingin tahu yang tinggi, sikap jujur, sikap kritis, 

sikap luwes, dan teliti. Dimensi dan indikator pencapaiannya ditunjukkan pada 

Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator sikap ilmiah dalam penelitian 

No 
Dimensi  yang diamati 

(Sikap Ilmiah Siswa) 
Indikator 

 

 

 

1. 

 

 

 

Sikap Ingin Tahu 

a. sikap antusiasme siswa melakukan 

praktikum dan diskusi 

b. sikap berani siswa dalambertanya 

c.  siswa mencari hubungan sebab 

akibat sesuatu dapat terjadi 

berdasarkan percobaan dan diskusi 

yang dilakukan 

 

 

 

2. 

 

 

 

Sikap Luwes 

 

a. partisipasi siswa dalam melakukan 

praktikum dan diskusi  

b. sikap siswa dalam bekerja sama 

dengan teman sekelompok  

c. sikap siswa dalam mengkaji 

informasi dan menerapkan dalam 

melakukan percobaan dan diskusi 

3. Sikap kritis 

a. siswa mendiskusikan hasil percobaan 

dan jawaban pertanyaan yang ada 

dalam LKS.  

b. siswa mengisi LKS. 

c. siswa mempresentasikan hasil 

percobaan yang telah dilakukan di 

depan kelas. 

4. Sikap Jujur 

a. siswa.  tidak memanipulasi data 

b. mencatat data yang sebenarnya sesuai 

dengan hasil LKS kelompoknya 

c. tidak mencontek hasil LKS kelompok 

lain 

 

 

 

5. 

 

 

 

Ketelitian 

a. siswa memilih alat yang 

tepat/mengerjakan LKS. 

b. siswa dapat menggunakan alat 

dengan baik/siswa mengamati 

gambar dengan benar. 

c. siswa melakukan langkah-langkah 

percobaan dengan benar/ siswa dapat 

menjawab LKS dengan benar. 

   Sumber: Dimyati dan Mujiono (2004:141-150) 
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2. Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah mengalami 

proses pembelajaran. Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur 

dengan tolak ukur hasil belajar yang diperoleh oleh siswa.  Hal tersebut didukung 

oleh pendapat Djamarah dan Zain (2010:121), yaitu: 

 

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. 

 

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dalam suatu mata pelajaran dapat diperoleh 

dengan berusaha mengamati, melakukan percobaan, memahami konsep-konsep, 

prinsip-prinsip serta mampu untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari setelah siswa mempelajari pokok bahasan yang diajarkan.Hasil belajar 

fisika merupakan hasil belajar yang dicapai siswa dalam mata pelajaran fisika 

selama siswa melakukan serangkaian pembelajaran, hasil belajar tersebut dapat 

diperoleh oleh siswa ketika ia mampu mengamati, melakukan percobaan, 

memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip serta mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari setelah siswa  mempelajari pokok bahasan yang 

diajarkan. 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. Menurut 

Hamalik (2007:30-31), yaitu: 

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan keterampilan. Bukti bahwa seseorang 
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telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil 

belajar akan tampak pada setiap perubahan pada setiap aspek-aspek 

tersebut. Adapun aspek-aspek itu, adalah: a) Pengetahuan; b) Pengertian; c) 

Kebiasaan; d) Keterampilan; e) Apresiasi; f) Emosional; g) Hubungan 

sosial; h) Jasmani; i) Etis atau budi pekerti, dan sikap. 

 

 

Hasil belajar tampak apabila terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa  yang 

dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Nilai aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

dan sintesis siswa yang dievaluasi di setiap akhir pembelajaran. Hasil belajar 

dapat dilihat salah satunya dengan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk 

menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan atau mengukur hasil belajar. 

 

Menurut Dalyono (2009:55) faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil 

belajar siswa, yaitu: 

 

a) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) meliputi kesehatan, 

intelegensi, bakat, minat, motivasi dan cara belajar; b)Faktor eksternal (yang 

berasal dari luar diri) meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan sekitar. 

 

 

Merujuk pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari proses 

belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor internal dan 

faktor eksternal.  Untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan, maka 

seorang siswa harus biasa mengelola faktor-faktor ini dengan baik terutama faktor 

yang berasal dari dalam dirinya. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa 

yang kompleks. Sebagai tindakan maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan tolak ukur hasil 

belajar yang diperoleh oleh siswa. Selain itu, nilai aspek kognitif diperoleh dari 
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pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis siswa yang dievaluasi 

di akhir pembelajaran.  Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan disajikan dalam 

bentuk hasil belajar siswa. Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa suatu  

pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan seseorang yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diukur dengan 

menggunakan tes hasil belajar. 

 

3. Kemandirian Belajar 

 

 

Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Seringkali orang menyalahartikan 

belajar mandiri sebagai belajar sendiri. Bab II Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Ikapi, 2003:15) yang menyatakan: 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung 

jawab. 

 

 

Jelaslah bahwa kata mandiri telah muncul sebagai salah satu tujuan pendidikan 

nasional kita. Karena itu penanganannya memerlukan perhatian khusus semua 

guru, apalagi tidak ada mata pelajaran khusus tentang kemandirian. Pengertian 

belajar mandiri menurut Hiemstra (1994:1) adalah sebagai berikut: 

 

1) Setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk 

mengambil berbagai keputusan; 2) Belajar mandiri dipandang sebagai suatu 

sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran; 3) Belajar 

mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain; 4) Dengan 

belajar mandiri, siswa dapat mentransferkan hasil belajarnya yang berupa 

pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang lain; 5) Siswa yang 

melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan 
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aktivitas, seperti: membaca sendiri, belajar kelompok, latihan-latihan, dialog 

elektronik, dan kegiatan korespondensi; 6) Peran efektif guru dalam belajar 

mandiri masih dimungkinkan, seperti dialog dengan siswa, pencarian 

sumber, mengevaluasi hasil, dan memberi gagasan-gagasan kreatif; 7) 

Beberapa institusi pendidikan sedang mengembangkan belajar mandiri 

menjadi program yang lebih terbuka (seperti Universitas Terbuka) sebagai 

alternatif pembelajaran yang bersifat individual dan program-program 

inovatif lainnya. 

 

 

Pengertian belajar mandiri menurut Hiemstra di atas, menunjukkan bahwa 

kemandirian adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau 

keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain, dalam hal ini 

adalah siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara 

belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik dan 

mampu untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Menurut Mudjiman 

(2008:20-21) kegiatan-kegiatan yang perlu diakomodasikan dalam pelatihan 

belajar mandiri adalah sebagai berikut: 

 

a) Adanya kompetensi-kompetensi yang ditetapkan sendiri oleh siswa untuk 

menuju pencapaian tujuan-tujuan akhir yang ditetapkan oleh program 

pelatihan untuk setiap mata pelajaran; b) Adanya proses pembelajaran yang 

ditetapkan sendiri oleh siswa; c) Adanya input belajar yang ditetapkan dan 

dicari sendiri. Kegiatan-kegiatan itu dijalankan oleh siswa, dengan ataupun 

tanpa bimbingan guru; d) Adanya kegiatan evaluasi diri (self evaluation) 

yang dilakukan oleh siswa sendiri; e) Adanya kegiatan refleksi terhadap 

proses pembelajaran yang telah dijalani siswa; f) Adanya past experience 

reviewatau reviewterhadap pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki 

siswa; g) Adanya upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa; h) 

Adanya kegiatan belajar aktif. 

 

 

Uraian tentang kegiatan-kegiatan dalam pelatihan belajar menurut Mudjiman di 

atas, menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemandirian belajar adalah siswa 

yang mampu menetapkan kompetensi-kompetensi belajarnya sendiri, mampu 

mencari input belajar sendiri, dan melakukan kegiatan evaluasi diri serta refleksi 
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terhadap proses pembelajaran yang dijalani siswa. Dalam keseharian siswa sering 

dihadapkan pada permasalahan yang menuntut siswa untuk mandiri dan 

menghasilkan suatu keputusan yang baik. Song and Hill (2007:31-32) 

menyebutkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu : 

 

1) Personal Attributes, Personal attributesmerupakan aspek yang 

berkenaandengan motivasi dari pebelajar, penggunaan sumber belajar, 

danstrategi belajar. Motivasi belajar merupakan keinginan yang 

terdapatpada diri seseorang yang merangsang pebelajar untuk 

melakukankegiatan belajar. Sumber belajar yang digunakan siswa tidak 

terbatas, asalkan sesuai dengan materi yang dipelajari dan dapat 

menambah pengetahuan siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan 

strategi belajar di sini adalah segala usaha yang dilakukan siswa untuk 

menguasai materi yang sedang dipelajari, termasuk usaha yang 

dilakukan apabila siswa tersebut mengalami kesulitan. 

2) Processe, Processesmerupakan aspek yang berkenaan denganotonomi 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh pebelajar 

meliputiperencanaan, monitoring, serta evaluasi pembelajaran. 

3) Learning Context Fokus dari learning contextadalah faktor lingkungan 

danbagaimana faktor tersebut mempengaruhi tingkat kemandirian 

pebelajar. Ada beberapa faktor dalam konteks pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi pengalaman mandiri pebelajar antara lain, structuredan 

nature of task. Struktur dan tugas dalam konteks pembelajaran ini 

misalnya, siswa belajar dengan struktur (cara kerja) strategi scaffolding-

kooperatif. Terstruktur dan mengerjakan tugas kelompok dalam LKK. 

 

 

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa 

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.  

 

Merujuk pada aspek-aspek kemandirian belajar tersebut, maka indikator 

pencapaian kemandirian belajar siswa dalam penelitian ini, yaitu  mampu 

mengambil inisiatif, mampu mengatasi masalah, mampu menyusun strategi 
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belajar, mampu mengerjakan tugas-tugasnya sendiri, mampu mengevaluasi 

kegiatan belajarnya sendiri, tanggung jawab, dan percaya diri. Dalam 

pembelajaran fisika, kemandirian belajar dapat dilakukan dalam kegiatan 

berdiskusi. Semakin besar peran aktif siswa dalam berbagai kegiatan tersebut, 

mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki kemandirian belajar yang tinggi. 

 

4. Strategi 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. Metapora 

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 didasarkan pada teori Vygotsky. Menurut Vygotsky dalam 

Adinegara (2010:1) 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.  

 

 

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 
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dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, 

dorongan, menguraikan masalah kedalam langkah-langkah pembelajaran, 

memberikan contoh ataupun yang lain sehingga memungkinkan siswa tumbuh 

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

pendidikan, yaitu: 

 

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.   

 

 

Definisi di atas menjelaskan bahwa scaffoldingmerupakan 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 yang ditunjukkan dengan adanya 

penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. 

 

Scaffoldingberarti memberikan kepada individu sejumlah besar bantuan selama 

tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan 

memberikan kesempatan kepada anak didik tersebut untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar, segera setelah mampu mengerjakan sendiri. 

Bantuan yang diberikan oleh pembelajar (guru) dapat berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang 

memungkinkan siswa dapat mandiri. Secara umum, Gasong (2007: 1) 
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mengemukakan langkah-langkah pembelajaran scaffoldingdapat dilihat pada tabel 

berikut 2.3. 

 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Scaffolding 

Pembelajaran Metode Scaffolding 

1. Menjelaskan materi pembelajaran. 

2. Menentukan Zone Of Proximal Development (ZPD) atau 

level perkembangan siswa berdasarkan tingkat kognitifnya 

dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. 

3. Mengelompokkan 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 kemandirian belajar. 

7. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk 

membantu siswa yang memilki ZPD yang rendah. 

8. Menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas.  

 

 

Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman akan memacu 

terbentuknya ide baru dan mempercayai perkembangan intelektual siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 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. 
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5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

 

Proses belajar di kelas tidak harus selalu terpusat pada guru.  Siswa bisa juga 

saling mengajar sesama siswa yang lainnya.  Bahkan, banyak penelitian 

menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (peer teaching) ternyata lebih 

efektif daripada pengajaran oleh guru. Pengajaran oleh rekan sebaya  pada 

pembelajaran di kelas dilakukan dalam suatu kelompok belajar.  Kelompok dalam 

konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan dua orang individu atau 

lebih yang berinteraksi secara tatap muka dan setiap individu menyadari bahwa 

dirinya merupakan bagian dari kelompoknya.  Sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

tugas-tugas yang terstruktur disebut sebagai sistem pembelajaran kelompok.  

Menurut Sanjaya (2006:239): 

 

Model pembelajaran kelompok (cooperative learning) adalah rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

 

 

Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok saja.  Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Menurut Lie (2002:30): 

 

Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperativelearning.  Untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran kelompok, lima unsur 

model pembelajaran kelompok harus diterapkan, yaitu:(1) Saling 

ketergantungan positif, (2) Tanggung jawab perseorangan, (3) Tatap muka, 

(4) Komunikasi antar anggota, dan (5) Evaluasi proses kelompok. 
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Kelima unsur tersebut  yang membedakan antara belajar kelompok biasa dengan 

cooperativelearning. Dalam Pembelajaran kooperatif sangat ditekankan kerjasama 

antar anggota kelompok setiap anggota mempunyai peran masing-masing dalam 

kelompok.  Pembelajaran kooperatif juga menekan pada komunikasi yang baik 

serta adanya pertemuan langsung antara anggota kelompok untuk kemudian dapat 

dievaluasi proses kelompok tersebut. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan 

dianjurkan untuk digunakan.  Slavin (1995:2) mengemukakan dua alasan 

mengapa pembelajaran kooperatif baik untuk  digunakan, yaitu: 

 

(1) Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan 

harga diri; (2) Pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan 

siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan 

pengetahuan dengan keterampilan. 

 

Melalui pembelajaran strategi scaffolding-kooperatif  siswa dapat belajar tidak 

hanya dengan bantuan guru, tetapi juga dapat berdiskusi dengan teman sebaya di 

dalam kelompok-kelompok belajar, hal ini dapat membangun kerjasama antar 

anggota kelompok dan perasaan nyaman serta terbantu dalam belajar.  

 

Clark dan Graves (2008) sebelumnya telah melakukan penelitian dan hasilnya 

terdapat perbedaan sikap ilmiah antara siswa yang diajar membaca dengan strategi 

scaffolding-kooperatif dan siswa yang diajar dengan strategi konvensional. Hasil 

penelitian Fajrin (2011) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa pada pelajaran Ekonomi melalui penerapan pembelajaran Scaffolding  

terhadap siswa SMA Brawijaya Smart School Malang. Dengan demikian, dapat 
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diduga bahwa pembelajaran scaffolding-kooperatif dapat mempengaruhi sikap 

ilmiah siswa lebih baik daripada pembelajaran konvensional sehingga berdampak 

pada hasil belajar dan kemandirian belajar yang lebih baik pula. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

 

Fisika merupakan salah satu pelajaran yang kurang disukai siswa karena dianggap 

memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Selain itu, kurangnya rasa ingin tahu siswa 

dan sikap kritis terhadap pelajaran fisika menjadi faktor lain yang menyebabkan 

siswa enggan belajar fisika secara mandiri dan hanya menunggu perintah dari 

guru untuk belajar. Dengan kata lain, sikap ilmiah siswa masih tergolong rendah 

terhadap pelajaran fisika. Kurangnya sikap ilmiah siswa yang positif terhadap 

fisika dapat disebabkan oleh cara guru mengajar dikelas yang kurang melibatkan 

interaksi siswa, sehingga siswa kurang berkembang dan pasif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dan 

kurangnya kemandirian belajar siswa.  

Kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada guru mengakibatkan adanya 

kesenjangan antara guru dan siswa, sehingga saat siswa menemui masalah dalam 

suatu konsep mata pelajaran siswa tersebut enggan bertanya kepada guru. 

Padahal, guru merupakan figur yang memegang peranan penting yang diharapkan 

dapat membimbing dan membantu siswa agar mencapai hasil belajar optimal. 

Untuk itu bantuan guru sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan tugas-tugas siswa. 

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

penyelesaian tugas untuk memancing kemandirian siswa yang selanjutnya tugas 
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tersebut akan diambil alih oleh siswa dan menjadi tanggung jawab siswa 

sepenuhnya.Strategi scaffolding-kooperatif didasarkan pada interaksi yang 

dihasilkan dalam kerangka dialog antar teman dan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam keberhasilan pembelajaran. Strategi ini bertumpu pada proses 

saling bantu antar teman yang menyediakan transfer kendali pada siswa dalam 

kelas. Dengan berdiskusi, siswa dapat berperan aktif dan dapat mengembangkan 

rasa ingin tahu serta sikap kritis terhadap suatu permasalahan. Cara semacam ini 

dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap ilmiah mereka. Semakin 

besar peran aktif siswa dalam berbagai kegiatan diskusi, mengindikasikan bahwa 

siswa tersebut memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Selain itu, semakin 

berkembangnya sikap ilmiah siswa ke arah yang positif terhadap fisika, 

diharapkan akan mempengaruhi hasil belajar fisika yang positif pula.  

 

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Sebagai 

variabel bebas adalah sikap ilmiah siswa, variabel terikatnya adalah hasil belajar 

(Y1), dan kemandirian belajar siswa (Y2), dan strategi scaffolding-kooperatif 

sebagai variabel moderator. Untuk mendapatkan gambaran yang  jelas mengenai  

hubungan variabel bebas dan variabel terikatnya maka dapat dijelaskan dalam 

paradigma pemikiran sebagai berikut:  
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Gambar 2.1  Diagram pemikiran variabel bebas sikap 

ilmiah (X) terhadap variabel terikat hasil 

belajar (Y1) dan kemandirian siswa (Y2). 

 

Keterangan : 

X :  sikap ilmiah siswa 

R1 :  strategi scaffolding-kooperatif terhadap hasil belajar fisika 

R2 :  strategi scaffolding-kooperatif terhadap kemandirian belajar siswa 

Y1 :  hasil belajar siswa  

Y2  : kemandirian siswa 

 

C. Hipotesis  

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Hipotesis  Pertama 

H0 : Tidak ada pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar fisika siswa 

SMA melalui strategi scaffolding-kooperatif 

H1 : Ada pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar fisika siswa SMA 

melalui strategi scaffolding-kooperatif 

 

2. Hipotesis Kedua 

H0 : Tidak ada pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap kemandirian belajar siswa 

SMA melalui strategi scaffolding-kooperatif  

H1 : Ada pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap kemandirian belajar siswa 

SMA melalui strategi scaffolding-kooperatif 


