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ABSTRACT 

 

The learning process of biology at SMAN 1 Batusangkar has used a modules but the 

modules does not yet contain a scientific approach, so that it fully complies with the 

demands of the 2013 curriculum. While the models used in the learning process are not fully 

in accordance with the demands of the 2013 curriculum. 2013, the module can be used with 

a scientific approach in the Discovery learning learning model in the learning process. The 

aims of this study is to see the effect of the use of modules with a scientific approach to the 

material of Archaebacteria and Eubacteria in the Discovery learning learning model on 

biology learning competencies of students of class X MIPA SMAN 1 Batusangkar on 

Archaebacteria and Eubacteria. This research is an experimental study with the research 

design of The Static Group Comparison Design. The results showed that the use of modules 

with a scientific approach to the material of Archaebacteria and Eubacteria in the Discovery 

learning learning model did not have a positive effect on the competency of biological 

knowledge and had a positive effect on the competency of attitudes and biology skills of 

students. 

Keywords: modules with scientific approach, discovery learning 

 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang dijadikan sebagai 

pedoman pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk 

mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa 

ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik 

siswa. Untuk mencapai tujuantersebut, kurikulum 2013 menuntut pembelajaran yang 

dapat mengembangkan empat kompetensi inti, yang terdiri dari kompetensi sikap 

spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan. Salah satu cara untuk dapat mencapai keempat kompetensi yang ada 

dalam kurikulum 2013 adalah dengan penerapan pendekatan saintifik pada semua 
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mata pelajaran, sehingga terjadi perubahan pada pola penyajian materi pembelajaran 

dan pelaksanaan proses pembelajaran. 

Pendekatan saintifik dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui lima 

langkah pokok pembelajaran, yaitu (a) mengamati; (b) menanya; (c) mengumpulkan 

informasi; (d) mengasosiasi/mengolah informasi; dan (e) mengkomunikasikan 

(Kemendikbud, 2013). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini juga cocok 

digunakan dalam proses pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi merupakan 

pembelajaran yang penuh dengan fakta, konsep, prinsip dan teori (Rustaman, 2005). 

Pembelajaran biologi umumnya disajikan menggunakan istilah-istilah sehingga siswa 

cenderung hanya menghafal tanpa memahaminya, padahal biologi bukan hanya 

hafalan materi saja melainkan pemahaman mendalam oleh siswa, yang diharapkan 

mampu dikonstruksi mandiri oleh siswa tersebut agar materi menjadi lebih mantap 

dipahaminya (Lufri, 2007). Agar siswa dapat mengkonstruk pengetahuan secara 

mandiri maka diperlukan media dan model pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep dari materi pembelajaran yang 

dipelajari.  

Media pembelajaran merupakan suatu sarana yang dapat membantu siswa 

untuk mengkonstruk pengetahuan secara mandiri, sebab media pembelajaran adalah 

alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 

makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran lebih 

baik dan sempurna (Kustandi & Bambang, 2011). Salah satu media pembelajaran 

yang dapat membantu siswa untuk menemukan dan mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri adalah modul, modul memiliki banyak keunggulan, diantaranya adalah a) 

berfokus pada kemampuan individual siswa, b) adanya kontrol terhadap hasil belajar 

melalui standar kompetensi dalam setiap modul, c) tampaknya relevansi kurikulum 

dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya (Mulyasa, 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan, diketahui 

bahwa modul dalam kegiatan pembelajaran sudah digunakan di SMAN 1 

Batusangkar, tetapi modul yang tersebut belum sesuai dengan harapan dan tuntutan 

kurikulum 2013, karena modul yang digunakan belum menggunakan pendekatan 

saintifik. Selain itu, penggunaan modul dalam proses pembelajaran masih kurang 

efektif. Hal ini terlihat masih banyak siswa yang kurang termotivasi untuk belajar, 

kurang aktif dalam proses pembelajaran, serta masih kurangnya pemahaman siswa 

tentang materi yang dipelajari. Hal ini ditunjukan dari hasil ulangan harian I siswa 

kelas X MIPA di SMAN 1 Batusangkar yang disajikan dalam Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa umumnya nilai rata-rata siswa belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 81. 

Rendahnya kompetensi belajar siswa di SMAN 1 Batusangkar ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah modul yang digunakan dalam proses 

pembelajaran masih kurang mendukung siswa untuk dapat membangun sendiri 

konsep dari materi yang dipelajari. 
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Tabel 1. Nilai Rata-rata Ulangan Harian I Mata Pelajaran Biologi Siswa Kelas 

X.MIPA SMAN 1 Batusangkar 

Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata Ulangan Harian I 

X MIPA 1 36 74,6 

X MIPA 2 36 76,3 

X MIPA 3 36 71,3 

X MIPA 4 36 72,4 

Sumber: Guru Biologi Kelas X MIPA SMAN 1 Batusangkar 

 

Sejalan dengan penerapan kurikulum 2013, maka modul yang dipakai dalam 

proses pembelajaran seharusnya menggunakan pendekatan saintifik, karena 

pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada siswa dalam 

mengenal dan memahami  berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, dan 

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi yang diberikan oleh guru serta membiasakan siswa untuk dapat berproses 

sains dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu modul dengan pendekatan saintifik ini 

menuntut siswa untuk dapat mengamati (observasi), menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikannya, 

sehingga siswa dapat membangun sendiri konsep dari materi yang dipelajarinya.  

Selain kompetensi pengetahuan siswa yang masih belum sesuai dengan 

harapan karena masih jauh dibawah KKM, juga terlihat bahwa sikap siswa yang 

masih kurang disiplin, kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, siswa masih 

kurang bisa bekerja sama dengan baik sesama anggota kelompok dan antar kelompok 

lainnya dalam kegiatan diskusi yang dilaksanakan. Selain itu siswa juga cenderung 

kurang aktif dalam proses pembelajaran karena mendengarkan ceramah dari guru 

saja. Sedangkan, keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran masih belum 

sesuai dengan yang diharapkan kurikulum 2013, karena dalam kegiatan 

pembelajaran siswa masih belum bisa menemukan dan membangun sendiri konsep 

pada setiap materi pembelajaran, siswa masih terlihat ragu-ragu untuk bertanya serta 

menyampaikan pendapatnya dalam proses pembelajaran dan kegiatan diskusi. Salah 

satu yang menyebabkan hal ini adalah pada proses pembelajaran belum sepenuhnya 

diterapkan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan 

sendiri konsep dari materi yang dipelajari serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Para ahli pendidikan telah mengadakan pengembangan berbagai model yang 

tepat dalam sistem pembelajaran yang bersifat lebih memperhatikan karakteristik 

siswa dan memotivasi belajar siswa, salah satunya adalah model pembelajaran 

Discovery learning. Model pembelajaran discovery learning ini secara prinsip dapat 

dijadikan model pembelajaran yang membantu siswa baik secara individu maupun 

kelompok belajar untuk menemukan sendiri konsep dari materi yang dipelajari sesuai 

dengan pengalaman masing-masing. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nofianti 

(2020) penerapan model Discovery Learning didahului tugas rumah membuat peta 
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konsep berpengaruh positif terhadap kompetensi belajar peserta didik Kelas VII SMP 

Negeri 16 Padang. 

Berdasarkan kurikulum 2013, maka salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah di SMAN 1 Batusangkar adalah model 

pembelajaran Discovery learning. Penerapan model discovery learning dalam proses 

pembelajaran biologi dapat memberikan konstribusi terhadap pemecahan masalah-

masalah dalam pembelajaran biologi yang dialami pesera didik, khususnya dalam 

peningkatan pemahaman konsep-konsep maupun pengembangan sikap ilmiah. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Rismayani[5] bahwa model pembelajaran discovery 

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa cenderung lebih aktif 

untuk mencari dan menemukan informasi melalui bahan ajar. Selain itu Arinawati[6] 

juga menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model discovery 

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan pembelajaran dengan 

model langsung. Selain itu, untuk mengatasi masalah yang terjadi di SMAN 1 

Batusangkar sebaiknya digunakan modul dengan pendekatan saintifik yang telah 

valid senilai 84,13% serta praktis oleh guru senilai 82,08% dan praktis oleh siswa 

senilai 91,12%. 

Penggunaan model discovery learning dalam proses pembelajaran sangat 

relevan dengan pendektan saintifik, karena model discovery learning menuntun 

siswa untuk dapat menemukan sendiri konsep dari materi yang dipelajarinya melalui 

tahapan stimulasi, merumuskan masalah, mengumpulan informasi, mengolah 

informasi, verifikasi dan generalisasi sedangkan pendekatan saintifik merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang agar siswa secara aktif 

mengkontruksi konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan melalui metode ilmiah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti telah melakukan penelitian 

tentang pengaruh penggunaan modul dengan pendekatan saintifik pada materi 

Archaebacteria dan Eubacteria dengan model belajar discovery learning terhadap 

kompetensi belajar biologi siswa kelas X MIPA SMAN 1 Batusangkar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

modul dengan pendekatan saintifik pada materi Archaebacteria dan Eubacteriayang 

diterapkan dalam model belajar Discovery learning terhadap kompetensi belajar 

biologi siswa kelas X.MIPA SMAN 1 Batusangkar.Pendahuluan mencakup latar 

belakang atas isu atau permasalahan, serta urgensi dan rasionalisasi penelitian.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan 

penelitian The Statis Group Comparison Design. Penelitian dilakukan pada semester 

I tahun ajaran 2015/2016 di SMA N 1 Batusangkar pada mata pelajaran biologi. 

Sampel pada penelitian ini adalah kelas X MIPA 2 sebagai kelas kontrol dan X 

MIPA 1 sebagai kelas eksperimen yang ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Kelas eksperimen diberi perlakuan berupa penggunaan modul dengan 
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pendekatan saintifik dalam model pembelajaran discovery learning, sedangkan pada 

kelas kontrol tidak menggunakan modul dengan pendekatan saintifik tetapi hanya 

menggunakan buku siswa yang biasa digunakan dan tetap menggunakan model 

pembelajaran discovery learning pada proses pembelajaran.  

Kemampuan sikap siswa pada penelitian ini diperoleh dari angket sikap siswa 

selama proses pembelajaran, kompetisi keterampilan diperoleh dari penilaian proyek 

investigasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran, sedangkan pada akhir materi 

diberikan tes untuk melihat hasil belajar dari kedua kelas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Batusangkar dengan 

sampel penelitian siswa kelas X MIPA 1 dan X MIPA 2, diperoleh hasil penelitian 

untuk kompetensi siswa seperti tertera pada Tabel 2. 

 

7DEHO����'DWD�.RPSHWHQVL�%HODMDU�6LVZD�.HODV�6DPSHO 

Kompetensi Kelas N  S S2 

Pengetahuan  
Eksperimen 36 76,33 14,82 219,77 

Kontrol 36 70,67 16,37 267,98 

Sikap  
Eksperimen 36 94,61 7,31 53,51 

Kontrol 36 77,33 11,45 131,09 

Keterampilan  
Eksperimen 36 86,08 6,91 47,74 

Kontrol 36 83,28 5,99 35,92 

 

7DEHO� �� PHQXQMXNDQ� EDKZD� UDWD-UDWD� NRPSHWHQVL� SHQJHWDKXDQ�� VLNDS� GDQ�

NHWHUDPSLODQ� NHODV� HNVSHULPHQ� OHELK� WLQJJL� GDULSDGD� NHODV� NRQWURO�� +DO� LQL�

PHQXQMXNDQ�EDKZD�PRGXO�GHQJDQ�SHQGHNDWDQ�VDLQWLILN�\DQJ�GLJXQDNDQ�GDODP�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ� GLVFRYHU\� OHDUQLQJ� GDSDW� PHPEDQWX� VLVZD� XQWXN� PHQLQJNDWNDQ�

NRPSHWHQVL�EHODMDU� 

+DVLO� WHV�DNKLU�\DQJ�PHQXQMXNDQ�NRPSHWHQVL�SHQJHWDKXDQ�VLVZD�PHQXQMXNDQ�

EDKZD� QLODL� UDWD-UDWD� VLVZD� SDGD� NHODV� NRQWURO� �������� OHELK� UHQGDK� GDULSDGD� NHODV�

HNVSHULPHQ���������GDQ�VHFDUD�XPXP�WHUMDGL�SHQLQJNDWDQ�SHUVHQWDVH�NHOXOXVDQ�VLVZD��

+DVLO�SHQJDPDWDQ�GDQ�ZDZDQFDUD�\DQJ�GLODNXNDQ�GHQJDQ�VHSXOXK�RUDQJ�VLVZD�NHODV�

VDPSHO� GL� 60$1� �� %DWXVDQJNDU�� GLNHWDKXL� EDKZD� SHQ\HEDE� QLODL� UDWD-UDWD� GDQ�

SHUVHQWDVH� NHWXQWDVDQ� KDVLO� WHV� DNKLU� VLVZD� NHODV� HNVSHULPHQ� OHELK� WLQJJL� GDULSDGD�

NHODV� NRQWURO� ZDODXSXQ� EHOXP� PHQFDSDL� ..0� \DQJ� WHODK� GLWHWDSNDQ� DGDODK�

SHQJJXQDDQ� PRGXO� GHQJDQ� SHQGHNDWDQ� VDLQWLILN� SDGD� NHODV� HNVSHULPHQ�� PHVNLSXQ�

VDPD-VDPD� PHQJJXQDNDQ� PRGHO� SHPEHODMDUDQ� GLVFRYHU\� OHDUQLQJ�� 3HQJJXQDDQ�

PRGXO� OHELK� PHPSHUPXGDK� VLVZD� GDODP� SURVHV� SHPEHODMDUDQ�� WHUXWDPD� SDGD�

NHJLDWDQ�PHQJXPSXONDQ�LQIRUPDVL��VHKLQJJD�VLVZD�GDSDW�PHQHPXNDQ�VHQGLUL�NRQVHS�

GDUL� PDWHUL� \DQJ� GLSHODMDULQ\D�� GDQ� GDSDW� GHQJDQ� PXGDK� PHQMDZDE� VRDO� \DQJ�

X
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GLEHULNDQ�� 0RGXO� GHQJDQ� SHQGHNDWDQ� VDLQWLILN� GDSDW� PHPEHULNDQ� UHOHYDQVL�

NXULNXOXP� \DQJ� GLWXQMXNNDQ� GHQJDQ� DGDQ\D� WXMXDQ� GDQ� FDUD� SHQ\DSDLDQQ\D��

VHKLQJJD� VLVZD� GDSDW� PHQJHWDKXL� NHWHUNDLWDQ� DQWDUD� SHPEHODMDUDQ� GDQ� KDVLO� \DQJ�

DNDQ� GLSHUROHK� �0XO\DVD�� ������� 6HODLQ� LWX� PRGXO� PHUXSDNDQ� XQLW� WHUNHFLO� GDQ�

OHQJNDS�� PHPSXQ\DL� NHJLDWDQ� EHODMDU� \DQJ� VLVWHPDWLV�� EHULVL� WXMXDQ� EHODMDU� \DQJ�

GLUXPXVNDQ� VHFDUD� ULQJNDV� GDQ� MHODV�� GDSDW�PHPEHULNDQ� NHVHPSDWDQ� NHSDGD� VLVZD�

XQWXN� EHODMDU� PDQGLUL� GDQ� PHUXSDNDQ� SHPEHGD� DQWDU� VLVZD� VHUWD� SHUZXMXGDQ�

SHPEHODMDUDQ�LQGLYLGXDO��6XGMDQD�	�5LYDL���������3HQJJXQDDQ�PRGXO�GDODP�SURVHV�

SHPEHODMDUDQ� MXJD�HIHNWLI� � GDODP�PHQLQJNDWNDQ�KDVLO� EHODMDU� VLVZD� �1DFKGKL\DK�	�

(QGDQJ��������  

%HUGDVDUNDQ� � OHPEDU� REVHUYDVL� VLNDS� VLVZD�� GLNHWDKXL� EDKZD� � QLODL� UDWD-UDWD�

NHODV� HNVSHULPHQ� �������� OHELK� WLQJJL� GDULSDGD� NHODV� NRQWURO� ��������� +DO� LQL�

GLVHEDENDQ�NDUHQD� VLVZD�NHODV� HNVSHULPHQ� � OHELK� �EDQ\DN� �PHQXQMXNNDQ� � DNWLYLWDV�

GDULSDGD� VLVZD� NHODV� NRQWURO�� 3HUEHGDDQ� WHUVHEXW� WHUOLKDW� VDDW� PHUXVPXVNDQ�

SHUWDQ\DDQ� GDQ� PHQJXPSXONDQ� LQIRUPDVL� XQWXN� PHQMDZDE� SHUWDQ\DDQ� \DQJ� WHODK�

GLUXPXVNDQ�� GLPDQD� VLVZD� SDGD� NHODV� HNVSHULPHQ� � PHPLONL� UDVD� LQJLQ� WDKX� \DQJ�

OHELK� WLQJJL�� OHELK� ELVD� EHNHUMD� VDPD� GHQJDQ� DQJJRWD� NHORPSRN� GDQ� OHELK� DQWXVLDV�

GDODP�PHQHPXNDQ�NRQVHS�GDUL�PDWHUL�\DQJ�GLSHODMDUL�PHQJJXQDNDQ�PRGXO�GHQJDQ��

SHQGHNDWDQ�VDLQWLILN�\DQJ�GLJXQDNDQ�VHODPD�SURVHV�SHPEHODMDUDQ�� 

6HFDUD� XPXP�� PRGHO� SHPEHODMDUDQ� GLVFRYHU\� OHDUQLQJ� VDPD-VDPD�

PHQLQJNDWNDQ�NRPSHWHQVL�VLNDS�VLVZD�XQWXN�NHGXD�NHODV�VDPSHO��+DO�LQL�GLEXNWLNDQ�

PHODOXL� SHQJDPDWDQ� VLNDS� VLVZD� SDGD� VDDW� SUHVHQWDVL� NHORPSRN�� GLPDQD� SDGD� VDDW�

SUHVHQWDVL� NHORPSRN� VLVZD� EHUORPED-ORPED� XQWXN� PHQJDMXNDQ� SHUWDQ\DDQ��

EHUSHQGDSDW� GDQ� PHQ\LPSXONDQ� PDWHUL� VHVXDL� GHQJDQ� NRQVHS� \DQJ� WHODK�

GLWHPXNDQQ\D� VHQGLUL�� 'LPDQD� PHODOXL� SHUVDLQJDQ� VLVZD� DNDQ� EHUXVDKD� GHQJDQ�

VXQJJXK-VXQJJXK�XQWXN�PHPSHUROHK�KDVLO�\DQJ�WHUEDLN��6DQMD\D�������� 

6LNDS�VLVZD�SDGD�SHQHOLWLDQ�LQL�GLNHWDKXL�GDUL�OHPEDU�SHQJDPDWDQ�VLNDS�VLVZD�

VHODPD� SURVHV� SHPEHODMDUDQ�� .RPSHWHQVL� VLNDS� GDSDW� GLNHWDKXL� PHODOXL� REVHUYDVL�

WHUKDGDS�VLVZD�SDGD�VDDW�SURVHV�SHPEHODMDUDQ�EHUODQJVXQJ��6LNDS�VLVZD�\DQJ�GLQLODL�

GDODP� SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� UDVD� LQJLQ� WDKX�� NHUMD� VDPD�� EHUWDQ\D�� EHUSHQGDSDW� GDQ�

PHQ\LPSXONDQ��$ULNXQWR�������� 

+DVLO� NRPSHWHQVL� NHWHUDPSLODQ� VLVZD� GLNHWDKXL� EDKZD� NHWHUDPSLODQ� VLVZD�

GDODP� SHPEHODMDUDQ� SDGD� NHODV� HNVSHULPHQ� �������� OHELK� WLQJJL� GDULSDGD� NHODV�

NRQWURO����������+DO� LQL�GLEXNWLNDQ�GHQJDQ�KDVLO�SUR\HN�LQYHVWLJDVL�\DQJ�GLNHUMDNDQ�

VLVZD�� GLPDQD� KDVLO� SUR\HN� LQYHVWLJDVL� NHODV� HNVSHULPHQ� OHELK� OHQJNDS� GDQ� OHELK�

VHVXDL� GHQJDQ� SDQGXDQ� \DQJ� VXGDK� GLEHULNDQ� VHUWD� OHELK� PHUXMXN� SDGD� VXPEHU-

VXPEHU�\DQJ�UHOHYDQ��+DVLO�SHQHOLWLDQ�LQL�EHUEHGD�GHQJDQ�\DQJ�GLSHUROHK�ROHK�0DU¶L��

GNN���������PRGXO�ELRORJL�GHQJDQ�SHQGHNDWDQ�VDLQWLILN�GLOHQJNDSL�JORVDULXP�GDODP�

PRGHO� SHPEHODMDUDQ� GLVFRYHU\� OHDUQLQJ� WLGDN� EHUSHQJDUXK� SRVLWLI� WHUKDGDS�

NRPSHWHQVL�NHWHUDPSLODQ�SHVHUWD�GLGLN�SDGD�PDWHUL�DQLPDOLD�GL�60$1���3DULDPDQ� 
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6HODQMXWQ\D��GLODNXNDQ�XML� QRUPDOLWDV�GDQ�XML� KRPRJHQLWDV�XQWXN�PHQHQWXNDQ�

XML� VWDWLVWLN� PDQD� \DQJ� DNDQ� GLJXQDNDQ� XQWXN� PHODNXNDQ� XML� KLSRWHVLV�� KDVLO� XML�

QRUPDOLWDV�GLVDMLNDQ�SDGD�7DEHO���EHULNXW� 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Kompetensi Belajar Siswa 

Kompetensi Kelas N ù Lo Lt Keterangan 

Pengetahuan  Eksperimen 36 0,05 0,09 0,16 Normal 

Kontrol 36 0,05 0,11 0,16 Normal 

Sikap  Eksperimen 36 0,05 0,13 0,16 Normal 

Kontrol 36 0,05 0,14 0,16 Normal 

Keterampilan   Eksperimen 36 0,05 0,13 0,16 Normal 

Kontrol 36 0,05 0,14 0,16 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa data kompetensi pengetahuan, 

sikap dan keterampilan pada kedua kelas sampel, memiliki harga Lo<Lt, yang berarti 

data terdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas data. Hasil uji homogenitas data kedua kelas sampel dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Data Kompetensi Belajar Siswa 
Kompetensi Kelas N ù Fhitung Ftabel Keterangan 

Pengetahuan  Eksperimen 36 0,05 
0,82 1,84 

Homogen 

Kontrol 36 0,05 

Sikap Eksperimen 36 0,05 
0,41 1,84 

Homogen 

Kontrol 36 0,05 

keterampilan  Eksperimen 36 0,05 
1,33 1,84 

Homogen 

Kontrol 36 0,05 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa data kompetensi pengetahuan, 

sikap dan keterampilan siswa pada kedua kelas sampel, memiliki harga Fhitung<Ftabel, 

yang berarti data yang diperoleh memiliki varians yang homogen. 

Hasil uji normalitas dan uji homogenitas data kompetensi pengetahuan, sikap 

dan keterampilan menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan memiliki varians 

data yang homogen, sehingga untuk pengujian hipotesis kompetensi pengetahuan, 

sikap dan keterampilan dilakukan uji t. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis  Data Kompetensi Belajar Siswa 
Kompetensi Kelas thitung ttabel Kesimpulan 

Pengetahuan   Eksperimen 
1,51 1,67 

Hipotesis ditolak 

Kontrol 

Sikap  Eksperimen 
7,48 1,67 

Hipotesis diterima 

Kontrol 

Keterampilan  Eksperimen 
1,82 1,67 

Hipotesis diterima 

Kontrol 
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Hasil uji hipotesis  kompetensi pengetahuan menunjukan bahwa thitung < ttabel, 

karena thitung < ttabel maka hipotesis kerja (H1) ditolak dan hipotesis nol (H0) diterima, 

sehingga diketahui bahwa penggunaan modul dengan pendekatan saintifik dalam 

model pembelajaran discovery learning tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap kompetensi pengetahuan siswa. Sedangkan hasil uji t pada kompetensi 

sikap dan keterampilan menunjukkan bahwa thitung > ttabel, karena thitung > ttabel maka 

hipotesis kerja (H1) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, sehingga diketahui 

bahwa penggunaan modul dengan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran 

discovery learning berpengaruh pada kompetensi sikap dan keterampilan siswa.  

Penggunaan modul lebih mempermudah siswa dalam proses pembelajaran, 

terutama pada kegiatan mengumpulkan informasi. Hal ini menyebabkan siswa dapat 

menemukan sendiri konsep dari materi yang dipelajarinya, dan dapat dengan mudah 

menjawab soal yang diberikan. Model pembelajaran discovery learning mampu 

membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak penguasaan 

keterampilan dan proses kognitif siswa karena siswa dilibatkan dalam penemuan 

ilmu pengetahuannya. Selain itu, penggunaan discovery learning  dapat merubah 

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, serta mengubah proses 

pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented dan merubah modus siswa 

yang hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus siswa 

menemukan informasi sendiri (Kemendikbud, 2013). Pembelajaran menggunakan 

model discovery learning  ini akan memacu siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan 

munculnya rasa ingin tahu, dengan munculnya rasa ingin tahu ini maka siswa akan 

semangat untuk belajar dan menemukan sendiri konsep dari materi yang 

dipelajarinya (Putrayasa, 2014).   

 

3(18783 

+DVLO� SHQHOLWLDQ� PHQXQMXNDQ� EDKZD� SHQJJXQDDQ� PRGXO� GHQJDQ� SHQGHNDWDQ�

VDLQWLILN�GDODP�PRGHO�EHODMDU�'LVFRYHU\�/HDUQLQJ�WLGDN�EHUSHQJDUXK�VLJQLILNDQ�SDGD�

NRPSHWHQVL� SHQJHWDKXDQ� VLVZD� GDQ� EHUSHQJDUXK� VLJQLILNDQ� WHUKDGDS� NRPSHWHQVL�

VLNDS� GDQ� NHWHUDPSLODQ� ELRORJL� VLVZD� NHODV� ;�0,3$� 60$1� �� %DWXVDQJNDU� WDKXQ�

SHODMDUDQ����������� 
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