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ABSTRAK 

Modulmerupakan suatu hal yang dapat mendukung proses kegiatan belajar 

mengajar di dunia pendidikan. Modul dibuat menarik dan sistematis untuk membantu 

siswa memahami konsep materi yang diajarkan serta diharapkan mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan Modul 

menggunakan pendekatan scientificpada materi geometri kelas X SMA yang memiliki 

validitas yang baik menurut ahli serta untuk mengetahui efektifitas penggunaan lembar 

kerja siswa terhadap aktifitas belajar, respon setelah belajar dan tes hasil belajar siswa. 

Penelitian merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Desain, Development, Implementation and 

Evaluation). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) lembar validasi 

untuk ahli materi; (2) lembar validasi untuk ahli desain; (3) lembar tanggapan guru, (4) 

lembar tanggapan siswa, lembaran ini digunakan untuk menilai kevalidan modul; (5) 

lembar observasi aktivitas siswa; (6) lembar respon siswa; (7) lembar soal post-test, 

lembaran ini digunakan untuk melihat keefektifan pembelajaran menggunakan modul. 

Tahap pengembangan dilakukan kegiatan validasi modul oleh ahli dan kegiatan 

uji coba produk. Validasi dilakukan oleh satu orang ahli materi dan satu orang ahli 

desain dengan rerata skor validasi 3,65 pada kategori “baik”. Tahap uji coba produk 

yang melibatkan uji coba perorangan melalui dua orang guru matematika dengan hasil 

penilaian 4,56  pada kategori “sangat baik”, uji coba kelompok kecil melibatkan 5 siswa 

non subjek penelitian dengan hasil penilaian 4,20 pada kategori “sangat baik”, uji coba 

kelompok besar berjumlah 20 siswa non subjek dengan hasil penilaian 4,49 pada 

kategori “sangat baik”. Tahap implementasi dilaksanakan di kelas X SMA Negeri 1 

Muko-Muko Bathin VII berjumlah 20 orang siswa. Hasil analisis observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran adalah 80% dengan kategori “baik”. Analisis hasil tes akhir 

materi geometri diperoleh rerata nilai post-test sebesar 92,82 dengan persentase 

ketuntasan siswa sebesar 80%, dan hasil rata-rata respon siswa terhadap penggunaan 

modul mencapai 79,4% pada kategori “baik”. Hasil penelitian menunjukkan proses 

pembelajaran modul menggunakan pendekatan scientific berjalan efektif. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama pendidikan pada 

umumnya adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga 

ia dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan 

kebutuhan pribadinya dan masyarakat. 

Maka pembelajaran seharusnya dapat 

menciptakan suasana sedemikian rupa 

sehingga siswa aktif bertanya, mem-

pertanyakandan mengemukakan gagasan. 

Selama melaksanakan observasi 

penulis melakukan pengamatan dan 

menemukan beberapa permasalahan yaitu: 

(1) Terbatasnya bahan ajar cetak untuk 

pembelajaran matematika, (2) Beberapa 

siswa masih sulit memahami penjelasan 

suatu permasalahan pada buku teks, karena 

masalah yang dipaparkan masih asing bagi 

siswa, (3) Uraian materi dan konsep yang 

disajikan mengharuskan siswa menghapal 

konsep sehingga dapat membuat siswa 

malas belajar dan merasa bosan dan 

motivasi siswa menurun, (4) Selama 

kegiatan pembelajaran guru lebih sering 

menggunakan metode ceramah, daripada 

metode lainnya yang lebih cocok dan 

sesuai dengan karakteristik bahan ajar, 

kurikulum dan kondisi siswa. 

Proses pembelajaran pada 

kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik, yaitu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik. Materi pembelajaran berbasis pada 

fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu dan 

mendorong dan menginspirasi peserta 

didik berpikir secara kritis, analitis, dan 

tepat mengidentifikasi.Mengacu pada 

pendekatan saintifik, siswa dituntut 

mampulebih aktif dan dapat meng-

konstruksi pengetahuan dan keterampilan-

nya, sehingga siswa dapat melakukan 

penyelidikan guna menemukan fakta-fakta 

dari suatu fenomena atau kejadian. 

Menurut (Hosnan, 2002:8) belajar 

juga merupakan proses melihat, 

mengamati, dan memahami sesuatu. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua 

orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, 

nilai-nilai kesusilaan, seni, norma agama, 

sikap, dan keterampilan. Hubungan antara 

guru, siswa dan bahan ajar bersifat dinamis 

dan kompleks. Untuk mencapai ke-

berhasilan dalam kegiatan pem-belajaran, 

terdapat beberapa komponen yang harus 

dikembangkan guru, yaitu tujuan, materi, 

strategi, dan evaluasi pembelajaran. 

Masing-masing komponen tersebut saling 

berkaitan dan mempengaruhi satu sama 

lain. 

Bahan ajar merupakan salah satu 

faktor eksternal yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Salah satu bentuk bahan ajar 

adalah modul. Berdasarkan hasil observasi 

kepada beberapa siswa dan pendidik di 

SMAN 1 Muko-Muko Bathin VII Muara 

Bungo, bahan ajar yang digunakan pada 

pembelajaran matematika adalah buku 

penunjang dan buku cetak, namun 

kebanyakan siswa malas untuk membaca 

buku tersebut. Bahan ajar lainnya adalah 
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modul, namun modul yang digunakan guru 

bukanlah modul yang dirancang sendiri 

oleh guru, namun modul yang digunakan 

yang sudah dicetak oleh suatu pencetakan 

beberapa tahun sebelumnya.  

Modul merupakan suatu bahan ajar 

cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik 

yang mengacu pada kompetensi dasar 

yang harus dicapai. Penggunaan Modul 

dalam proses belajar mengajar dapat 

memberikan kesempatan penuh kepada 

siswa untuk mengungkapkan kemampuan 

dan keterampilan untuk berbuat sendiri 

dalam mengembangkan proses 

berpikirnya. 

Namun Modul yang digunakan 

selama ini bukanlah hasil rancangan yang 

di buat oleh guru itu sendiri tetapiModul 

yang digunakan tersebut merupakan 

rancangan yang dibeli dari penerbit yang 

dalam proses pembelajarannya siswahanya 

mengerjakan latihan dan ditambah dengan 

uji kompetensi pada setiap materi.Ditinjau 

dari segi  penyajiannya, Modul yang 

digunakan siswa di sekolah berisi sedikit 

petunjukuntuk mengarahkan kerja pada 

peserta didik dan hanya berisi materi dan 

soal–soal yang belum mengakomodasi 

kebutuhan siswa untuk belajar secara aktif, 

sehingga peran Modul hanya sebagai 

latihan soal–soal saja. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis mencoba mengembang- 

kan modul menggunakan pendekatan 

saintifik pada materi geometri dikelas X 

SMA. Pengembangan ini dirangkum 

dalam sebuah penelitian dengan judul “ 

pengembangan modul menggunakan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

matematika dikelas X SMAN 1 Muko-

Muko Bathin VII Muara Bungo materi 

geometri “. 

Tujuan yang ingin dicapai  

penelitian ini adalah: 

1.Untuk mendeskripsikan karakteristik 

hasil pengembangan modul dengan 

menggunakan pendekatan saintifik pada 

materi Geometri pada kelas X SMAN 1 

Muko-Muko Bathin VII Muara Bungo. 

2.Untuk mengetahui persepsi dan hasil 

belajar siswa terhadap hasil 

pengembangan modul dengan 

menggunakan pendekatan saintifik pada 

materi Geometri pada kelas X SMAN 1 

Muko-Muko Bathin VII Muara Bungo. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Matematika 

Belajar adalah suatu yang dilakukan 

dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa 

dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan 

harus sejalan dengan proses jiwa untuk 

mendapatkan perubahan. Pembelajaran 

adalah proses yang menuntut siswa secara 

aktif kreatif melakukan sejumlah aktivitas 

sehingga siswa benar–benar membangun 

pengetahuan-nya secara mandiri dan 

berkembang pula kreativitasnya. 

Pengertian matematika dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia oleh tim penyusun 

kamus Pusat Pembinaan dan Per-

kembangan Bahasa disebutkan bahwa 

matematika adalah  ilmu tentang bilangan-

bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedur operasional yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah bilangan. 

Prinsip utama dalam belajar matematika 

ialah pengetahuan belajar sebelumnya 

yang memegang peranan penting untuk 

memahami konsep materi selanjutnya 

selain itu harus terdapatketerkaitan antara 

pengalaman belajar peserta didik 

sebelumnya dengan konsep yang akan 

diajarkan. 

Pendekatan Scientific 

Menurut Hosnan (2014:34) 

implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan 

mengamati(untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan 
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berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengomunikasi-

kan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”.Langkah-langkah pendekatan 

ilmiah atau pendekatan scientific dalam 

proses pembelajaran pada kurikulum 2013 

yang dipaparkan oleh Hosnan (2014:37) 

untuk semua jenjang dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan scientific, 

meliputi menggali informasi melalui 

pengamatan,bertanya,percobaan,kemudian 

mengolah data atau informasi, menyajikan 

data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta serta 

membentuk jejaring. 
 Menurut prastowo (2013:141) format 

utama pembuatan modul meliputi : (1) Judul, 

(2) Kata pengantar, (3) Daftar isi, (4) Latar 

belakang, (5) Deskripsi singkat, (6) Standar 

kompetensi, (7) Peta konsep, (8) Manfaat, (9) 

Tujuan pembelajaran, (10) Petunjuk peng-

gunaan modul, (11) Kompetensi dasar, (12) 

Materi pokok, (13) Uraian materi, (14) 

Heading, (15) Ringkasan, (16) Latihan atau 

tugas,(17) Tes mandiri, (18) Post tes, (19) 

Tindak lanjut, (20) Harapan, (21) Glosarium, 

(22) Daftar pustaka, (23) Kunci jawaban. 

Tinjauan Keefektifan Penggunaan 

Modul 

Keefektifan Modul dapat dilihat 

pada kriteria keefektifan. Suatu modul 

dikatakan efektif jika memenuhi indikator 

rata-rata skor pengerjaan tes hasil belajar 

siswa yang diperoleh mencapai kriteria 

ketuntasan minimum dan adanya respon 

positif siswa yang ditunjukkan melalui 

angket yang diberikan. Berdasarkan 

perhitungan persentase respon siswa 

terhadap kelayakan produk yang 

diujicobakan, menentukan kategori respon 

yang diberikan siswa dengan cara 

mencocokkan hasil persentase tertinggi 

dengan kriteria positif sebagai berikut. 

85%≤Respon siswa           : Sangat Positif 

70%≤Respon siswa< 85% : Positif 

50%≤Respon siswa<70% : Kurang Positif 

  < 50%  : Tidak Positif. 

METODE PENELITIAN 

Langkah–langkah dalam membuat 

modulini dilakukan dengan mengikuti 

model pengembangan Analysis, Design, 

Development or Production, Imple- 

mentation or Delivery and Evaluations 

(ADDIE).  

 

 

 

   

 
Konsep pengembangan ADDIE (Roberd Maribe 

Branch, 2009:2) 

 

Langkah yang pertama dilakukan 

adalah tahap Analysis (analisis) antara lain 

analisis memvalidasi kesenjangan kinerja, 

menetapkan tujuan, analisis peserta didik, 

sumber daya yang tersedia dan rencana 

kerja, Langkah yang kedua  yaitu  men- 

desain modul menggunakan pendekatan 

scientific yang melalui beberapa 

tahapan,yaitu merancang sampul modul, 

merancang isi modul, validasi tim ahli 

dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah ber-

pengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang tersebut. Setiap pakar 

diminta untuk menilai desain dan materi  

modul, sehingga selanjut-nya dapat 

diketahui kelemahan dan kekurangan-nya 

dan revisi sesuai saran dan komentar.  

Langkah yang ketiga yaitu development 

dengan tahapan pembuatan produk 

modulmenggunakan pendekatan scientific, 

uji coba kelompok kecil, uji coba 

kelompok besar  dan revisi produk. 

Langkah yang keempat, yaitu 

implementation yang peneliti lakukan pada 

tahap ini uji pemakaian produk modul 

menggunakan pendekatan scientific pada 

kelas sesungguhnya. Langkah yang 

kelima, yaitu evaluation yang dilakukan 

peneliti adalah memberikan post-test dan 

revision 

 

Analysis 

Evaluation 

 

Design  

Develop

mentm

en 

revision 

revision 

Implement

ation 

revision 
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Judul modul dibuat 

dan didesain se-

demikian menarik 

mungkin agar pem-

baca tertarik untuk 

melihat dan mem-

bacanya. Judul atau 

halaman judul 

didesain mengguna-

kan microsoft word 
2007 yang didalam-

nya berisi judul dari 

modul, kelas dan 

nama penyusun. 
 

 
 

memberikan angket persepsi siswa tentang 

modul menggunakan pendekatansaintifik. 

 

HASIL PENELITIAN dan 

PEMBAHASAN  

HASIL PENELITIAN 

Hasil dari penelitian pengambang-an 

ini berdasar-kan tahapan ADDIE yaitu: 

1. Analysis (Analisis) 

a. Memvalidasi kesenjangan kinerja 

Tahap ini dilakukan observasi di 

SMAN 1Muko-Muko Bathin VII 

dengan tujuan untuk melihat hal apa 

yangmenyebabkan sebuah kesenjangan 

terjadi. Hasil observasi diperoleh 

beberapa hal tentang kesenjangan yang 

terjadi di SMAN 1 Muko-Muko Bathin 

VII, yaitu belum tersedianya modul 

sesuai kebutuhan pembelajaran yang 

mampu mengarahkan minat dan 

motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan kurangnya 

pengetahuan guru tentang manfaat 

mengembangkan sendiri modul yang 

dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

b. Menetapkan Tujuan 

  Adapun tujuan yang ditetapkan 

disini adalah mengembangkan sebuah 

modul matematika untuk membantu 

dalam proses pembelajaran sehingga 

minat belajar siswa yang tadi rendah 

dapat ditingkatkan lagi dengan bantuan 

sebuah modul. 

 

c. Analisis Peserta Didik 

  Dari tahap analisis karakteristik 

siswa diperoleh bahwa siswa kelas X 

masih banyak yang tidak menyukai 

pelajaran matematika karena banyak 

siswa yang beranggapan bahwa 

pelajaran  matematika  itu tidak mudah 

dipahami, mungkin ini dikarenakan 

kemampuan siswa yang kurang dalam 

memahami hal-hal yang abstrak. 

 

 

 

 

d. Sumber Daya Yang Tersedia 

  Dari hasil analisis sumber daya 

yang tersedia berupa : (1) dari segi 

konten buku yang digunakan oleh siswa 

dan guru berupa buku guru dan siswa 

matematika yang mengacu pada 

kurikulum 2013, (2) teknologi sudah 

memadai, (3) tenaga pengajar yang 

mampu mengajar dengan baik. 

 

e. Rencana Kerja 

  Adapun rencana kerja yang 

dirancang yaitu membuat jadwal, 

membuat team kerja, spesifikasi 

produk,struktur materi,materi 

pokok,rancangan validasi modul, 

menghasil-kan strategi implementasi 

dan evaluasi. 

 

2.  Design ( Desain ) 

1) Desain Modul 

Modul dirancang sesuai dengan 

komponen-komponen menurut  Prastowo 

(2011:207), terdapat 4 kali pertemuan, 

dalam pembelajaran pada materi 

geometriadapun desain Modul pada 

pertemuan pertama  yaitu: 

 

a. Judul  
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Kata pengantar di-

desain mengguna-kan 

microsoft word 2007. 

Kata pengantar di-

letakkan paling atas 

dengan jenis huruf 

Tempus Sans ITC, 

size 12 dan ditulis 

menggunakan warna 

Hitam agar terlihat 

jelas oleh pembaca. 

Pada bagian ini 

berisi-kan informasi 

peng-hantar untuk 

materi yng di-

pelajari. 

 
 

Petunjuk belajar 

atau petunjuk 

Kompetensi yang 

akan dicapai 

berupa 

kompetensi inti 

(KI) dan 

kompetensi dasar 

(KD),indikator 

pencapaian 

kompetensi, dan 

tujuan 

pembelajaran 

disesuaikan 

dengan hasil yang 

diperoleh pada 

tahap analisisa. 

 

 

 
 

Peta konsep 

didesain 

menggunakan 

Microsoft Word 

2007 dengan 

menggunakan jenis 

huruf Times New 

Roman, size 11 

dengan tulisan 

warna hitam dan 

setiap kotak 
menggunakan 

warna ungu, 

orange dan hitam.  

 

 
 

Peserta didik akan 

tertolong jika sejak 

awal diberi tahu yang 

ditargetkan untuk 

mereka capai setelah 

mempelajari modul, 

disini terdapat 

langkah awal 

sehingga peseta didik 

akan mengamati 

(pendekatan saintifik) 

materi yang akan 

dipelajari. 

 
 

 

Pada halaman ini 
penulis mendesain 

menggunakan 

Microsoft Word 2007 

dengan menggunakan 

jenis huruf Comic 

Sans MS, size 12 dan 

menggunakan warna 

hitam dan ungu. 

Selanjutnya insert 

shape untuk memberi 

kolom yang berisikan 

petunjuk pengguna 

modul dan meng-klik 

kanan insert add text 
untuk menambah 

tulisan. 
 

 

Kompetensi dasar 

didesain 

mengguna-kan 

Microsoft Word 

2007 dengan 

meng-gunakan 

jenis huruf Times 

New Roman, size 

12 dan meng-

gunakan warna 

hitam. Berisi-kan 

tentang 

kompetensi dasar 

yang ada di-

modul. 

 
 

b. Petunjuk belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kompetensi yang akan dicapai  

 

 
 

d. Informasi pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Tujuan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f. Petunjuk Penggunaan Modul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Kompetensi Dasar  
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Uraian materi di-

masuk-kan gambar 

agar menambah 

kesan menarik dan 

bisa menjadi ide 

penunjang untuk 

materi. Tulisan sub 

materi didesain 

mengguna-kan 

Microsoft Word 

2007 dengan 

mengguna-kan 
jenis huruf Times 

New Roman, size 

16  dan mengguna-

kan background 

warna biru dan 

tulisan warna 

hitam.  

 

 
 

h. Uraian Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Tes Mandiri 

j. Post-Test 

k. Daftar Pustaka 

l. Kunci Jawaban 

2) Analisis Data hasil Validasi Tim Ahli 

Hasil validasi oleh ahli materi 

diperoleh jumlah skor penilaian dari 

validator adalah 73 pada jumlah tertinggi, 

maka hasil penilaiannya berdasarkan rerata 

skor validasi yaitu 3,65. Jadi, hasil 

penilaian termasuk dalam kategori 3,40 ≤ 

N ≤ 4,19: “Baik”. Jadi, hasil penilaian 

modul dengan menggunakan pendekatan 

saintifik secara keseluruhan sudah valid 

dan termasuk dalam kategori  3,40 ≤ N ≤ 

4,19 dengan kualitas “ Baik”.Sedangkan 

validasi ahli desain diperoleh jumlah skor 

penilaian dari validator adalah 39 pada 

jumlah tertinggi,  maka dapat diperoleh 

persentase skor penilaian validator 

terhadap desain modul adalah 3,90. Jadi, 

hasil penilaian termasuk dalam kategori 

3,40 ≤ N ≤ 4,19 “Baik” dan jumlah skor 

penilaian dari validator terhadap desain 

pembelajaran adalah 89 pada jumlah 

tertinggi 115, maka dapat diperoleh 

persentase skor penilaian validator adalah 

3,83. Jadi, hasil penilaian termasuk dalam 

kategori 3,40 ≤ N ≤ 4,19: “Baik”. Kedua 

klasifikasi di atas diperoleh hasil 

penilaiannya berdasarkan rerata skor 

validasi yaitu 3,83. Jadi hasil penilaian 

desain LKS secara keseluruhan sudah 

valid dan termasuk dalam kategori  3,40 ≤ 

N ≤ 4,19: dengan kualitas “ Baik”. 

Setelah divalidasi,dilakukan revisi 

modulberdasarkan pendapat dan penilaian 

tim ahli. Pada tahap ini dilakukan 

perbaikan modul. Berdasarkan saran dan 

komentar dari tim ahli  

3) Development (Pengembangan) 

Modul direvisi sesuai saran, maka 

dilakukan evaluasi formatif. Evaluasi 

formatif merupakan proses mengumpulkan 

data yang digunakan untuk merevisi 

sebelum implementasi. Tujuan dari 

evaluasi formatif juga untuk melihat 

efektifitasan dari sebuah media (Branch, 

2009:122). Langkah yang umum dilakukan 

pada tahap ini menurut Branch (2009:123) 

yaitu uji perorangan, uji coba kelompok 

kecil dan uji kelompok besar. 

 

a. Uji coba perorangan (one-to-one-triad) 

Uji coba perorangan ini didapat 

jumlah skor penilaian uji coba produk 

terbatas mengenai tanggapan tiga orang 

guru matematika yang mengajar di SMA 

N1 Muko-Muko Bathin VII terhadap 

modul adalah 123 dengan rerata skor uji 

coba adalah 7,30, dengan demikian hasil 

penilaian berdasarkan kategori4,20 ≤ N ≤ 

5,00“Sangat Setuju”.  

 

b. Uji coba kelompok kecil ( small group 

trial) 

Uji coba kelompok kecil ini 

dilakukan terhadap 5 orang siswa non 

subjek dandiperoleh jumlah skor uji coba 

produk terbatas mengenai tanggapan siswa 

terhadap modul adalah 205dengan rerata 

skor uji coba adalah 4,56dengan demikian 

hasil penilaian berdasarkan kategori 3,20 ≤ 

N ≤ 5,00: “Sangat Setuju”. 
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c. Uji coba kelompok besar (field try out) 

Uji coba kelompok besar 

inimelibatkan subjek 20 siswa diperoleh 

jumlah skor uji coba produk terbatas 

mengenai tanggapan siswa terhadap modul 

adalah 809, dengan rerata skor uji coba 

adalah 4,49, dengan demikian hasil 

penilaian berdasarkan kategori4,20 ≤ N ≤ 

5,00: “ Sangat Setuju”. 

 

4) Implementation (implementasi) 

Modul yang sudah dikategorikan 

valid kemudian diimplementasikan pada 

kelas X SMAN 1 Muko-Muko Bathin VII 

dengan banyak siswa 20 orang.Kegiatan 

pembelajaran dilakukan selama 6 kali 

pertemuan.Pada kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan meliputi kegiatan 

pendahuluan dengan mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

menjelaskan tahap-tahap pembelajaran 

menggunakan modul,kegiatan inti dengan 

menggunakan modul diawali dengan fase 

memahami masalah dengan mengamati dan 

bertanya pada diri siswa sendiri tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati, fase selanjutnyamerencanakan 

pemecahan masalah, peserta didik diarahkan 

untuk mengumpulkan data, menentukan data 

atau informasi yang diperlukan dari 

pertanyaan yang diajukan, kemudian fase 

melaksanakan rencana pemecahan masalah 

dengan cara bernalar untuk menentukan dan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainnya, mengarahkan peserta didik secara 

bertahap untuk melakukan analisis soal, 

menentukan pola dari keterkaitan informasi 

(mentransformasi dan operasi perhitungan), 

dan mengambil berbagai kesimpulan dengan 

didahului memeriksa kembali pola yang 

ditemukan, dan tahap terakhir pengecekan 

kembali dan interpretasi dimanasiswa 

mengomunikasikan hasil kerjanya secara lisan 

maupun tulisan apa yang telah ditemukan 

dalam kegiatan mengumpulkan informasi, 

bernalar dan menemukan pola. Pada fase ini 

pula siswa melakukan pengecekan terhadap 

hasil penyelesaian soal, mengamati apakah 

jawaban sudah sesuai dengan yang ditanyakan 

dan menelusuri kesalahan-kesalahan yang 

sudah dilakukan. 

Setelah 6 kali kegiatan pem-

belajaran, kemudian diadakan post-test 

untuk mengetahui hasil belajar siswa 

selama mengguna-kan modul dalam proses 

pembelajaran. 

 

5) Evaluation (evaluasi)  

Tahap akhir dalam pengembangan 

pada penelitian ini adalah evaluasi 

terhadap produk yaitu bahan ajar modul 

pembelajaran matematika R.M Barch 

(2009) menyatakan bahwa “The purpose 

of the evaluate phase is to assess the 

quality of the intructional products and 

processes, both before and after 

implementation”. Tujuan dari tahap 

evaluasi ini, untuk melihat atau menaksir 

kualitas produk pembelajaran dan proses, 

yang keduanya dapat dilakukan sebelum 

atau sesudah implementasi. 

PEMBAHASAN 

a. Hasil Post-test  

Hasil analisis data post-test 

menunjukkan perhitungan pada kelas X 

persentase siswa yang tuntas dengan KKM 

75 adalah 80% mencapai syarat 

ketuntasan, yaitu 80% siswa mencapai 

KKMdengan 16 orang siswa dinyatakan 

tuntas dan 4 orang siswa dinyatakan tidak 

tuntas. Hasil tes menunjukkan bahwa 

modul yang dikembangkan memiliki 

potensial efek terhadap kemampuan siswa 

dalam memahami konsep. Dari persentase 

tersebut maka dikatakan bahwa modul 

sangat baik dalam meningkatkan minat 

belajar siswa. 

 

b. Hasil Persepsi 

Hasil analisis angket persepsi positif 

siswa didapatkan skor sebesar 73, berada pada 

interval 70%≤Respon siswa< 85% dengan 

kriteria “Positif”. 

Modul menggunakan pendekatan 

scientific pada materi geometri yang 

dikembangkan dinyatakan efektif karena 

hasil belajar siswa telah mencapai 

ketuntasan dan mendapat respon positif 
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siswa, Sejalan dengan pendapatan. Suatu 

modul dikatakan efektif apabila modul 

memenuhi indikator hasil belajar siswa 

yang telah mencapai ketuntasan dan 

adanya respon positif siswa yang 

ditunjukkan dari angket yang diberikan 

pada saat uji coba pemakaian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Kesimpulan  
 Penelitian ini telah menghasilkan 

suatu produk berupa modul menggunakan 

pendekatan scientific dalam mata pelajaran 

matematika di kelas XSMA pada materi 

geometri dari hasil analisis data post-test 

menunjukkan perhitungan pada kelas X  

persentase siswa yang tuntas dengn SKM 75 

adalah 80% mencapai syarat ketuntasan, yaitu 

80% siswa mencapai KKM, hasil angket 

persepsi positif siswa didapatkan skor 

persentase sebesar 79% berada pada interval 

70%≤Respon siswa< 85%  dengan kriteria 

“Positif”. 

 Suatu modul dikatakan efektif apabila 

modul memenuhi indikator hasil belajar 

siswa yang telah mencapai ketuntasan dan 

adanya respon positif siswa yang 

ditunjukkan dari angket yang diberikan 

pada saat uji coba pemakaian. 

 

Saran Pemanfaatan 

 Penulis menyarankan kepada guru 

mata pelajaran matematika untuk 

menggunakan modul matematikameng-

gunakan pendekatan scientific materi 

geometri pada saat mengajar, karena 

modul dan pendekatanscientific terbukti 

dengan pencapaian KKM sangat baik 

dalam belajar dan juga untuk penelitian 

pengembangan selanjutnya agar dapat 

mengembangkan modul matematika lain-

nya dengan variasi lain untuk menghasil-

kan modul yang lebih baik serta lebih 

menarik sehingga dapat membuat siswa 

lebih termotivasi lagi dalam belajar 

matematika. 
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