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PENERAPAN PENDEKATAN BERPIKIR KAUSALITIK BER-SCAFFOLDING
DALAM MENINGKATKAN KPM HUKUM NEWTON TENTANG GERAK

Joni Rokhmat
1Program Studi Pendidikan Fisika, FKIP Universitas Mataram

Email: joni.fkip@unram.ac.id (HP. 081805738694)

Abstraks:
Telah diimplementasikan pendekatan berpikir kausalitik (kausalitas dan analitik) ber-scaffolding
dalam perkuliahan Fisika Dasar 1. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi mahasiswa dan
meningkatkan penguasaan konsep-konsep fisika secara utuh, serta menanamkan pandangan bahwa
fisika adalah sederhana. Metode yang digunakan adalah embedded experimental design dengan
pendekatan dua fase. Subjek penelitian terdiri atas 49 mahasiswa, 39 perempuan dan 10 laki-laki.
Data kuantitatif diolah menggunakan statistik non parametrik Wilcoxon sedangkan data kualitatif
dideskripsikan. Dengan taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa seluruh indikator Kemampuan
Pemecahan Masalah (KPM) mengalami peningkatan signifikan tetapi secara umum peningkatannya
tidak berbeda antara mahasiswa kelompok bawah dan atas. Indikator KPM meliputi kemampuan
pemahaman, pemilihan, pembedaan, penentuan, penerapan, dan pangidentifikasian. Selain itu, hasil
analisis skala sikap memperlihatkan bahwa mahasiswa bersikap setuju hingga sangat setuju dengan
pernyataan positif dan tidak setuju hingga sangat tidak setuju terhadap pernyataan negatif
pendekatan ini. Hasil ini merekomendasikan bahwa pendekatan berpikir kausalitik ber-scaffolding
sangat cocok digunakan menanamkan penguasaan konsep fisika pada umumnya bukan hanya pada
konsep hukum Newton.

Kata kunci: Pendekatan berpikir kausalitik ber-scaffolding, Hukum Newton tentang gerak,
Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM).

PENDAHULUAN
Latar belakang: Sepengetahuan penulis, fenomena pembelajaran fisika di kelas umumnya

telah bergeser pada pembelajaran matematika. Para guru mengalami kesulitan atau ketidaktahuan
bagaimana membelajarkan fisika kepada para siswanya dengan pendekatan konsep. Jika dibuat
perbandingan, penulis memperkirakan porsi pembahasan konsep dan aplikasi hitungan berkisar dari
12,5% berbanding 87,5% hingga 30% berbanding 70%. Perbandingan terkecil, sebagai contoh,
dapat dijumpai ketika seorang mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan praktek pengalaman
mengajar (PPL) membelajarkan gaya gesek kepada siswanya. Dalam satu kali tatap muka (2 kali 40
menit), pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA), penulis selaku pengamati waktu yang
digunakan guru untuk membelajarkan konsep gaya gesek kepada siswanya tidak lebih dari 10
menit. Guru memperkenalkan syarat kemunculan gaya gesek, jenis gaya gesek, dan arahnya. Itu
pun, dijumlai kekeliruan konsepnya, khususnya terkait pemahaman kalimat bahwa gaya gesek
berlawanan dengan arah benda.

Paradigma pembelajaran berpusat pada guru kurang tepat jika digunakan untuk
membelajarkan fisika dengan porsi pembahasan konsep lebih besar karena apabila ini dilakukan
guru akan lebih cepat lelah. Kelelahan semakin berpeluang terjadi apabila guru tersebut mengajar
materi yang sama pada kelas paralel dan di antaranya, terdapat sekolah yang memiliki kelas paralel
hingga 10 atau lebih. Karenanya, untuk membelajarkan fisika dengan porsi konsep yang besar
diperlukan strategi agar pembelajaran efektif dan efisien. Strategi dapat diinterpretasikan memiliki
empat unsur, yaitu: 1) pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran
yang harus dicapai, 2) pertimbangan dan pemilihan jalan pendekatan yang efektif, 3) pertimbangan
dan penetapan langkah-langkah yang perlu ditempuh, serta 4) pertimbangan dan penetapan tolok
ukur dan patokan capaian (Makmun, 2003).

Pergeseran pembelajaran fisika menjadi pembelajaran matematika juga dijumpai pada
pembahasan hukum Newton tentang gerak. Fenomena umum pembelajaran pada materi ini, dosen
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atau guru berkecenderungan memperkenalkan sejumlah persamaan percepatan pada fenomena-
fenomena fisika terkait. Jadi, selain porsi pembahasan konsep yang rendah dibandingkan
pembahasan matematik juga dalam pembelajaran seringkali kepada pembelajar diperkenalkan
cukup banyak formula atau rumus. Fakta ini menumbuhkan persepsi pembelajar bahwa fisika
penuh bermuatan pembahasan matematik dan memiliki formula atau fumus yang sangat banyak.
Hal ini marupakan salah satu penyebab cukup banyak pembelajar yang tidak menyukai fisika dan
dengan sendirinya akan memiliki motivasi yang rendah untuk mempelajari fisika.

Di sisi lain, sepengetahuan penulis, pembelajar dalam menyelesaikan fenomena atau
persoalan fisika sering mengalami kesulitan, seperti tidak dapat: 1) menentukan elemen fenomena
yang mana sebagai suatu faktor atau penyebab, 2) memprediksi akibat-akibat yang berkemungkinan
terjadi, 3) membedakan penyebab-penyebab yang terkait dan yang tidak terkait dengan suatu akibat
tertentu, 4) menentukan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang terkait dengan peristiwa
terjadinya suatu akibat, 5) menerapkan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika tersebut untuk
menjelaskan terjadinya suatu akibat, dan 6) mengidentifikasi kondisi setiap penyebab terkait
sehingga suatu akibat tertentu terjadi. Keenam fakta di atas merupakan indikator Kemampuan
Pemecahan Masalah (KPM) seorang pembelajar berkenaan dengan pengembangan berpikir
kausalitas dan analitik.

Untuk mengatasi persoalan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis mengusulkan
pembelajaran fisika dengan pendekatan berpikir kausalitik (kependekan dari kausalitas dan
analitik). Mengingat pembelajaran dengan pendekatan ini tidak mudah, maka penulis memberi
bantuan tahapan (scaffolding) dengan porsi bantuan cukup besar hingga kecil pada LKM yang
digunakan. Sesuai dengan judul tulisan ini, selanjutnya penulis akan membahas pendekatan berpikir
kausalitik ber-scaffolding dan kaitannya dengan Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM)
mahasiswa.
TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan berpikir kausalitik: Pengertian berpikir kaualitik merujuk pada berbagai
pendapat tentang berpikir, kausalitas, dan berpikir analitik. Pendapat-pendapat tersebut antara lain
dinyatakan oleh Paul & Elder (2003: 3-5 & 2006: 11), Elder & Paul (2007: 5-7), Gopnik & Schulz
(2007: 19-21; 88-89; 99-93), Kasser (2006: 112-113), Lenzen (1954: 2-7), Hill (2011: 343-345),
Meder (2006: 31), dan Sloman (2005: 39-45)

Dari berbaai pendapat di atas dimaknai karakteristik dari pendekatan umum pembelajaran
berbasis berpikir kausalitik. Pendekatan ini berpusat pada aktivitas mahasiswa. Aktivitas
mahasiswa berlangsung ketika mahasiswa menyelesaikan Tugas Pendahuluan (TP) dan Lembar
Kerja Mahasiswa (LKM), serta ketika berpartisipasi dalam kegiatan diskusi klasikal. Akhir
pembelajaran dengan pendekatan ini, mahasiswa memiliki kompetensi berpikir kausalitik. Dengan
kompetensi ini mahasiswa mampu menentukan komponen-komponen dari suatu persoalan fisika
yang berperan sebagai penyebab (cause) dan mampu memprediksi berbagai akibat (effect) yang
berkemungkinan terjadi, serta dengan berbekal knowledge-nya mereka mampu mengidentifikasi
kondisi dari setiap penyebab sehingga suatu akibat tertentu dapat terjadi (Rokhmat, 2013)

Dalam setiap Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) terdapat fenomena-fenomena multi akibat.
Sebuah atau lebih komponen penyebab dalam fenomena multi-akibat bersifat variabel sehingga
variabel dalam fenomena ini dapat memiliki lebih dari sebuah nilai atau kondisi. Fenomena jenis ini
berpeluang memiliki lebih dari sebuah kombinasi dari kondisi penyebabnya. Setiap kombinasi
kondisi komponen penyebab menghasilkan sebuah akibat tertentu sehingga jumlah akibat yang
berpeluang terjadi sama dengan jumlah kombinasi yang berpeluang terjadi pula (ibid). LKM ini
berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan berpikir kausalitik.

Berpikir kausalitik ber-scaffolding: Hasil implementasi instrumen pengembangan
berpikir kausalitik berpola standar memperlihatkan adanya kesulitan yang dialami mahasiswa. Hal
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ini antara lain dikarenakan mahasiswa dalam instrumen tersebut dituntut mampu secara mandiri
menentukan faktor-faktor penyebab dan memprediksi akibat. Pengetahuan awal tentang konsep
yang sedang dipelajari juga menjadi salah satu penyebab ketidakmampuannya dalam
mengidentifikasi kondisi penyebab agar suatu akibat tertentu terjadi.

Instrumen dalam berpikir kausalitik ber-scaffolding dilengkapi dengan bantuan-bantuan
tahapan. Bantuan tahapan ini bervariasi, dari porsi cukup besar hingga porsi kecil. Rokhmat (2013)
memperkenalkan delapan instrumen Pengembangan Berpikir Kausalitik (PBK) ber-scaffolding,
yaitu: a) Pola PBK ber-scaffolding-1a: Yaitu pengembangan berpikir kausalitas dan analitik
dengan bantuan pola utama tabel kausalitas dan sebagian akibat dalam tabel tersebut sudah
diberikan. Kemudian mahasiswa diminta menentukan komponen-komponen penyebab dan akibat
lainnya dengan jumlah yang belum diketahui dari suatu fenomena fisika. Selanjutnya mahasiswa
tersebut diminta memberi penjelasan bagaimana penyebab-penyebab itu dapat menghasilkan setiap
akibat tersebut. b) Pola PBK ber-scaffolding-1b: Yaitu pengembangan dari pola PBK ber-
scaffolding-1a tetapi pada pola ini terdapat tambahan bantuan, yaitu sebagian penjelasan diberikan.

c) Pola PBK ber-scaffolding-2a: Yaitu pola pengembangan berpikir kausalitas dan
analitik dengan bantuan pola utama tabel kausalitas dan sebagian akibat dalam tabel tersebut
sudah diberikan. Kemudian mahasiswa diminta menentukan komponen-komponen penyebab dan
akibat lainnya dengan jumlah yang sudah diketahui dari suatu fenomena fisika. Selanjutnya
mahasiswa tersebut diminta memberi penjelasan bagaimana penyebab-penyebab itu dapat
menghasilkan setiap akibat tersebut. d) Pola PBK ber-scaffolding-2b: Yaitu pengembangan dari
pola PBK ber-scaffolding-2a tetapi pada pola ini terdapat tambahan bantuan, yaitu sebagian
penjelasan diberikan.

e) Pola PBK ber-scaffolding-3a: Yaitu pola pengembangan berpikir kausalitas dan
analitik dengan bantuan pola utama tabel kausalitas dan seluruh akibat dalam tabel tersebut
sudah diberikan. Kemudian mahasiswa diminta menentukan komponen-komponen penyebab dari
suatu fenomena fiaika. Selanjutnya mahasiswa tersebut diminta memberi penjelasan bagaimana
penyebab-penyebab itu dapat menghasilkan setiap akibat tersebut. f) Pola PBK ber-scaffolding-
3b: Yaitu pengembangan dari pola PBK ber-scaffolding-3a tetapi pada pola ini terdapat tambahan
bantuan, yaitu sebagian penjelasan diberikan.

g) Pola PBK ber-scaffolding-4a: Yaitu sama dengan pengembangan pola PBK ber-
scaffolding-2a tetapi dikhususkan untuk fenomena fisika yang memiliki tabel kausalitas berpola
berantai, baik yang berantai murni maupun berantai gabungan dan/atau untuk fenomena fisika yang
memiliki cukup banyak akibat yang berpeluang terjadi. h) Pola PBK ber-scaffolding-4b: Yaitu
pengembangan dari pola PBK ber-scaffolding-4a tetapi pada pola ini terdapat tambahan bantuan,
yaitu sebagian penjelasan diberikan.

Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) antara lain merujuk pada pendapat
Wikipedia (2009: 1), Marzano & Brown (2009: 134), Marzano dkk. (2008) dalam Marzano &
Brown (2009: 135), Marquardt (2004: 91-103), serta Isakses dan Treffinger (1985) dalam Amer
(2005: 17). KPM memiliki enam komponen sebagaimana disebutkan Rokhmat (2013). Pemecahan
masalah diartikan atau dimaknai sebagai kemampuan mahasiswa calon guru fisika untuk
menggunakan knowledge yang dimilikinya dalam memilih dan/atau memprediksi, secara deduktif,
berbagai kemungkinan akibat ketika suatu fenomena awal, yang memuat sebuah atau beberapa
penyebab, diberikan, serta mampu mengidentifikasi bagaimana sebuah atau beberapa penyebab
tersebut dapat menghasilkan suatu akibat yang terpilih atau terprediksi.

Keenam komponen KPM sebagaimana dinyatakan Rokhmat (2013) di atas meliputi: (1)
Pemahaman (understanding), yaitu kemampuan memahami ide atau gagasan dalam setiap soal; (2)
Pemilihan (selecting), yaiatu kemampuan memilih dan/atau penyebab-penyebab dan memprediksi
berbagai kemungkinan akibat yang dapat terjadi berkenaan dengan kondisi penyebab dalam soal
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atau fenomena fisika; (3) Pembedaan (differentiating), yaitu kemampuan membedakan dan memilih
penyebab-penyebab yang dapat menghasilkan suatu akibat tertentu; (4) Penentuan (determining),
yaitu kemampuan menentukan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang dapat digunakan
untuk mendukung dalam mengidentifikasi sebuah atau beberapa penyebab sehingga menghasilkan
suatu akibat;  (5) Penerapan (applying), yaitu kemampuan menggunakan konsep, prinsip, teori,
dan/atau hukum fisika yang diperlukan dalam mengidentifikasi penyebab-penyebab sehingga
menghasilkan suatu akibat tertentu; dan (6) Pengidentifikasian (identifying), yaitu kemampuan
mengidentifikasi kondisi penyebab-penyebab sehingga dapat menghasilkan suatu akibat tertentu

METODE PENELITIAN
Pelitian ini menggunakan metoda campuran kuantitatif dan kualitatif dengan model

embedded experimental dua fase dan melibatkan 49 mahasiswa yang terdiri dari 39 laki-laki dan 10
wanita yang mengikuti perkuliahan fisika dasar 1 tahun ajaran 2015-2016. Subjek dibagi menjadi
sepuluh kelompok berdasarkan nilai rata-rata ujian nasional rata-rata dan selanjutnya dua kelompok
dengan nilai ujian nanional terbaik dikategorikan sebagai kelompok atas dan dua kelompok lainnya
dengan nilai rata-rata terendah dikategorikan sebagai kelompok bawah. Skor kemampuan
pemecahan masalah diolah menggunakan gain ternormalisasi dan diuji menggunakan statistik non-
parametrik Wilcoxon.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil: Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa kelompok bawah dan
atas, serta nilai N-gain dalam representasi rata-rata diperlihatkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
Sementara itu, signifikansi peningkatan KPM pada mahasiswa kelompok bawah dan atas, serta
perbedaan nilai N-gain antara kedua kelompok tersebut dengan taraf signifikansi 5% diperlihatkan
pada Tabel 3.

Tabel 1 dan 2 masing-masing memperlihatkan bahwa rata-rata setiap indikator KPM pada
mahasiswa kelompok bawah dan atas mengalami peningkatan skor. Hal ini juga diperlihatkan oleh
nilai N-gain yang keseluruhannya bertanda positif. Berdasar nilai rata-rata skor pada kedua tabel
tersebut diperoleh bahwa rata-rata skor setiap indikator KPM, baik pada tes awal maupun akhir,
pada mahasiswa kelompok atas lebih tinggi daripada mahasiswa kelompok bawah. Hal ini juga
berlaku pada nilai N-gain-nya.

Tabel 1 Rata-rata Skor dan N-gain KPM Mahasiswa Kelompok Bawah

Tes & N-gain
Skor Rata-rata Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah

IPM-1 IPM-2 IPM-3 IPM-4 IPM-5 IPM-6

Tes Awal 37,8 4,2 0,0 28,3 0,0 1,7

Tes Akhir 55,6 29,4 25,6 51,7 30,6 42,2

N-gain 0,32 0,25 0,26 0,31 0,31 0,41

Tabel 2 Rata-rata Skor dan N-gain KPM Mahasiswa Kelompok Atas

Tes & N-gain
Skor Rata-rata Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah

IPM-1 IPM-2 IPM-3 IPM-4 IPM-5 IPM-6

Tes Awal 67,2 52,8 30,6 63,9 30,6 16,7

Tes Akhir 90,0 80,6 74,4 81,7 72,8 67,2

N-gain 0,67 0,56 0,59 0,48 0,56 0,59



Joni Rokhmat/ Pendekatan Berpikir Kausalitik…,

Prosiding Seminar Nasional Fisika, Mataram-Lombok, 14-15 Nopember 2015 PFIS80

Namun demikian, linearitas rata-rata skor tes awal, tes akhir, dan nilai N-gain-nya tidak
berlaku untuk signifikansinya. Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada kedua kelompok mahasiswa di
atas terjadipeningkatan skor KPM yang signifikan. Namun demikian, untuk N-gain perbedaan
signifikan antar kelompok bawah dan atas yang terjadi pada indikator IPM-1 dan IPM-3, yaitu pada
kemampuan understanding dan differentiating. Sementara pada keempat indikator KPM lainnya,
selecting, determinint, applying, dan identifying tidat berbeda secara signifikan.

Tabel 3 Signifikansi Peningkatan KPM mahasiswa Kelompok Bawah dan Atas, serta Perbedaan
Nilai N-gain-nya

Kelompok &
Beda N-gain

Signifikansi KPM dan Perbedaan N-gain

IPM-1 IPM-2 IPM-3 IPM-4 IPM-5 IPM-6

Kelompok
Atas

S S S S S S

Kelompok
Atas

S S S S S S

Beda N-gain S TS S TS TS TS

Keterangan: S = Signifikan dan TS = Tidak Signifikan.

Terhadap implementasi Tugas Pendahuluan (TP) dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)
ber-scaffolding, seluruh mahasiswa setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan positif dan
tidak setuju hingga sangat tidak setuju terhadap pernyataan negatif. Hasil ini menggambarkan
bahwa TP yang diimplementasikan dalam perkuliahan memang diperlukan untuk membekali
konsep awal, membantu pemahaman konsep, dapat diselesaikan, dan diberikan minimal satu hari
sebelum menyelesaikan LKM, serta pembelajaran fisika harus dimulai dengan pembahasan konsep.

Sementara itu, tanggapan mahasiswa terhadap LKM menggambarkan bahwa
implementasinya menumbuhkan rasa senang, menjadikan pembelajaran lebih jelas dan bermakna,
membantu penguasaan konsep, menumbuhkan sikap hati-hati, meningkatkan kemampuan dalam
menganalisis akibat yang berpeluang terjadi, belajar lebih menyeluruh dan tuntas, pembelajaran
lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kreativitas.

Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, implementasi
pendekatan berpikir kausalitik ber-scaffolding terbukti efektif dan efisien dalam meningkatkan
Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa calon guru pada pokok bahasan hukum
Newton tentang gerak. Efektifitas dan efisiensi dalam proses membelajarkan fisika dengan porsi
konsep yang besar terbukti dapat dicapai melalui strategi penggunaan pendekatan berpikir
kausalitik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Makmun (2003) dan pernyataan Rokhmat (2013)
berkenaan dengan penggunaan tahapan bantuan (scaffolding)  dalam lembar kerja yang
digunakannya.

Sesuai dengan pernyatakan Rokhmat (2013) peningkatan signifikan dari keenam indikator
kemampuan pemecahan masalah (IPM-1 s.d. IPM-6) sebagaimana dipaparkan pada bagian hasil
menunjukkan bahwa implementasi pendekatan berpikir kausalitik ini mampu meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam memahami ide atau gagasan dalam setiap soal, memilih dan/atau
penyebab-penyebab dan memprediksi berbagai kemungkinan akibat yang dapat terjadi berkenaan
dengan kondisi penyebab dalam soal atau fenomena fisika, dan membedakan dan memilih
penyebab-penyebab yang dapat menghasilkan suatu akibat tertentu. Selain itu, mereka juga mampu
menentukan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang dapat digunakan untuk mendukung
dalam mengidentifikasi sebuah atau beberapa penyebab sehingga menghasilkan suatu akibat,
menggunakan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang diperlukan dalam
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mengidentifikasi penyebab-penyebab sehingga menghasilkan suatu akibat tertentu, serta
mengidentifikasi kondisi penyebab-penyebab sehingga dapat menghasilkan suatu akibat tertentu.

Mengingat dalam perkuliahan hukum Newton ini lembar kerja mahasiswa yang digunakan
secara umum adalah berpola scaffolding-2b, merujuk pada pernyataan Rokhmat (2013), secara
implisit bentuk bantuan tahapan pemberian sebagian informasi akibat yang berpeluang terjadi,
jumlah akibat yang berpotensi terjadi, serta pemberian contoh pengidentifikasian kondisi-kondisi
penyebab untuk sebagian akibat merupakan model scaffolding yang sudah terbukti efektif dan
efisien dalam meningkatkan KPM mahasiswa, khususnya pada pokok bahasan hukum Newton
tentang gerak.

Mengingat seluruh mahasiswa bersikap setuju hingga sangat setuju terhadap seluruh
pernyataan positif dan bersikap tidak setuju hingga sangat tidak setuju terhadap seluruh pernyataan
negatif berkenaan dengan implementasi pendekatan kausalitik dalam perkuliahan fisika dasar,
maka dapat diartikan bahwa implementasi pendekatan ini dapat diterima mahasiswa. Selain itu,
mereka juga sependapat bahwa implementasi pendekatan ini mampu meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah, khususnya terkait dengan fenomena-fenomena konseptual fisika.

Jika dikaitkan dengan program pemerintah sebagaimana dituangkan dalam kurikulum 2013
(K-13), pendekatan berpikir kausalitik adalah sangat relevan. Hal ini dikarenakan salah satu
orientasi dalam K-13 adalah pengembangan berpikir kreatif yang mengisyaratkan agar bentuk
evaluasi yang digunakan adalah multi-jawaban benar. Sementara itu, dalam pendekatan berpikir
kausalitik fenomena fisika yang digunakan juga bersifat multi-akibat. Satu orientasi K-13 lainnya
adalah pengembangan kemampuan bernalar pembelajar. Sekali lagi, pendekatan berpikir kausalitik
juga menyediakan ruang bagi pembelajar untuk berargumentasi dalam pengidentifikasian (IPM-6).
Dalam proses berargumentasi atau pengidentifikasian kondisi penyebab ini pembelajar difasilitasi
untuk mengembangkan kemampuan bernalarnya (Rokhmat, 2013).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan: Telah diimplementasikan pendekatan berpikir kausalitik dalam pembelajaran

hukum Newton tentang gerak. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan (dengan taraf
signifikansi 0,05) Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) yang meliputi kemampuan
understanding, selecting, differentiating, determining, applying, dan identifying pada mahasiswa
kelompok bawah dan atas, serta antara N-gain pada kedua kelompok tersebut pada IPM-1 dan
IPM-3 tetapi keempat IPM lainnya tidak berbeda signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
implementasi pendekatan efektif dan efisian dalam meningkatkan KPM mahasiswa kedua
kelompok tersebut, serta model scaffolding-2b cocok bagi kedua kelompok ini.

Rekomendasi: Penggunaan model LKM ber-scaffolding-2b dalam pendekatan berpikir
kausalitik menjadi salah satu strategi yang patut dipertimbangkan untuk digunakan disamping
model lain yang mungkin juga efektif dan efisien untuk digunakan. Sebaiknya perlu diteliti lebih
lanjut tingkat efektivits dan efisiensinya untuk model-model scaffolding lainnya agar diperoleh
peta lengkap tentang model-model LKM yang direkomendasikan untuk digunakan dalam
pembelajaran fisika dengan pendekatan kaualitik ini
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