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 This study aimed to determine the effect of the application of physics learning 

modules generative learning oriented towards learning outcomes and science 

process skills of learners. The study used an experimental method to design Posttest-

Only Control Group Design. The population in this study were students of class X 

SMAN 1 Gunungsari with class X5 as an experimental class and class X4 as the 

control class. Average cognitive achievement experimental class and control class 

was 66,71±1,65 and 47,42±1,27 with p = 0.000 (p <0.05), which means that there 

are differences in average cognitive learning outcomes in the classroom 

experimental and control classes. The average grade science process skills 

experimental and control group was 30,72 ± 6,64 and 22,61 ± 2,97 with p = 0.000 (p 

<0.05), which means that there are differences in average science process skills in 

the classroom experimental and control classes. Differences in two averages indicate 

that there are effects of the application of physics learning modules generative 

learning oriented towards learning outcomes and science process skills of students at 

SMAN 1 Gunungsari. 
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 Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan modul pembelajaran 

fisika berorientasi pembelajaran generatif terhadap hasil belajar dan keterampilan 

proses sains peserta didik. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan 

desain Posttest-Only Control Group Design.  Populasi dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas X SMAN 1 Gunungsari dengan kelas X5 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X4 sebagai kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar kognitif  kelas eksperimen 

dan kelas kontrol adalah 66,71±1,65 dan 22,61 ± 2,97 dengan nilai p = 0,000 (p < 

0.05), yang artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kognitif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata keterampilan proses sains kelas eksperimen 

dan kelas kontrol adalah 30,72 ± 6,64  dan 22,61 ± 2,97 dengan nilai p = 0,000 (p < 

0.05), yang artinya terdapat perbedaan rata-rata keterampilan proses sains pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penerapan modul pembelajaran fisika berorientasi pembelajaran 

generatif terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains peserta didik di SMAN 

1 Gunungsari. 
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Pendahuluan 

Dunia pendidikan bersifat dinamis 

dan menuntut adanya perbaikan yang terus 

menerus. Dunia pendidikan tidak hanya 

menuntut tujuan pembelajaran berupa 

penguasaan konsep saja, melainkan juga 

penguasaan aspek keterampilan. Demikian 

juga halnya untuk pembelajaran Fisika. 

Namun, pada pelaksanaannya 

pembelajaran lebih banyak terfokus pada 

penyampain pengetahuan. Pelaksanaan 

pembelajaran tidak jarang “memaksa” 

peserta didik hanya untuk menghafal fakta 

tanpa memahaminya. Hal ini merupakan 

permasalahan klasik yang masih terus 

dicarikan solusi oleh para ahli, peneliti, 

dan guru. 

Menurut Isjoni (2008), permasalahan 

dalam pembelajaran dapat diatasi dengan 

inovasi pembelajaran. Inovasi 

pembelajaran adalah pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

menarik perhatian dan keterlibatan secara 

aktif peserta didik di dalam pembelajaran. 

Pembelajaran inovatif diharapkan mampu 

melatih dan mengembangkan keterampilan 

peserta didik. Pembelajaran inovatif dapat 

dilakukan salah satunya dengan pemilihan 

model pembelajaran dan media pendukung 

pembelajaran. Dengan pemilihan model 

dan media yang tepat memungkinkan 

untuk melatih sikap ilmiah dan 

keterampilan peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman konsep peserta 

didik. 

Menurut Wena (2014), variabel lain 

yang mendukung efektifitas pembelajaran 

adalah buku penunjang pembelajaran. 

Pada kenyataannya, guru lebih banyak 

menggunakan buku yang disediakan oleh 

para penerbit yang terkadang kurang 

memperhatikan aspek-aspek tingkat 

pengetahuan, karakterisktik dan psikologis 

peserta didik. Salah satu buku penunjang 

yang dapat digunakan oleh guru adalah 

modul. Modul merupakan bahan ajar yang 

memiliki standar format penulisan yang 

telah baku dan disesuaikan dengan aspek-

aspek tingkat pengetahuan dan 

karakteristik peserta didik. Modul dapat 

didesain sesusai dengan karakteristik dan 

kebutuhan tujuan pembelajaran sehingga 

penggunannya akan lebih efektif. Santyasa 

(2009) mengemukakan bahwa 

pembelajaran menggunakan modul secara 

efektif akan mengubah konsepsi siswa 

menuju konsep ilmiah sehingga pada 

gilirannya hasil belajar mereka dapat 

ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari 

segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal 

demikian juga disampaikan oleh Jaya 

(2012) dalam penelitiannya yang 

mengangkat penggunaan modul 

kontekstual. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan disimimpulkan bahwa modul 

fisika kontekstual dapat meningkatkan 

hasil belajar fisika. Hal ini disebabkan 

modul yang digunakan memberikan 

banyak pengalaman belajar secara mandiri 

sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar 

siswa. Penelitian yang lainnya juga 

dilakukan oleh Fitri (2013) tentang modul 

berbasis domain pengetahuan sains. Modul 

berbasis domain pengetahuan sains  dalam 

penelitian ini digunakan untuk 

mengoptimalkan minds-on siswa dengan 

kategori “baik”. 

Penerapan model pembelajaran yang 

tepat juga sangat mempengaruhi efektifitas 

pembelajaran. Untuk pembelajaran fisika, 

model pembelajaran yang melatih 

keterampilan peserta didik sangat 

diperlukan. Keterampilan yang 

dimaksudkan dalam pembelajaran fisika 

adalah keterampilan proses sains. Menurut 

Dimyati dan Moedjiono (2009), ada 

berbagai keterampilan proses, 

keterampilan-keterampilan tersebut terdiri 

dari keterampilan dasar proses sains (basic 

skill), dimulai dari mengobservasi, 

mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan, 

dan keterampilan terpadu proses sains 

(integrated skill), dari identifikasi variabel 

sampai dengan yang paling kompleks, 

yaitu eksperimen. Keterampilan proses 

dapat mengembangkan kemampuan 

mengamati, mengklasifikasikan, 

menginterpretasikan, meramalkan, 
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menerapkan, merencanakan penelitian, dan 

mengkomunikasikan. Sikap ilmiah dan 

penguasaan keterampilan proses sains 

akan meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Suana (2015) tentang keterampilan proses 

sains dan sikap ilmiah. Dari penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa sikap ilmiah 

dan keterampilan proses sains secara 

bersama-sama dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Keterampilan 

proses sains perlu dikembangkan dengan 

tujuan memberikan kesempatan pada 

siswa untuk melakukan penemuan agar 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

fisika. Untuk melatih keterampilan proses 

sains, dapat dilakukan dengan 

pembelajaran berbasis peraktikum. 

Penelitian Liliasari (2009) tentang analisis 

keterampilan proses sains dengan model 

pembelajaran praktikum Deduktif- Empiris 

Induktif-Hipotesis (D-E-H) menyimpulkan 

bahwa melalui pembelajaran dengan 

model pembelajaran praktikum, 

keterampilan “merumuskan hipotesis”, 

keterampilan “mengendalikan variabel” 

dan keterampilan “merancang percobaan” 

dapat dikembangkan pada kelompok SMA 

dengan prestasi akademik sedang maupun 

kelompok SMA dengan prestasi akademik 

tinggi 

Salah satu model yang dapat 

membantu melatih daan meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar 

peserta didik yaitu model pembelajaran 

generatif. Model pembelajaran ini 

berorientasi konstruktivisme. Dalam 

model pembelajaran ini peran guru sebagai 

stimulator rasa ingin tahu siswa, fasilitator 

dan motivator siswa dalam belajar. Model 

pembelajaran ini terdiri dari empat fase 

yaitu fase eksplorasi, pemusatan, 

tantangan dan aplikasi (Suastra, 2009). 

Menurut Wena (2014), pada tahap 

eksplorasi peserta didik diarahkan untuk 

menggali pengetahuan awal yang dimiliki 

sebagai bekal untuk materi berikutnya. 

Pada tahap pemusatan, peserta didik didik 

diarahkan untuk memberikan hipotesis 

terhadap suatu gejala dan melakukan 

pengujian dengan cara praktikum. Pada 

tahap tantangan, peserta didik diarahkan 

untuk mengkomunikasikan hasil 

temuannya kepada rekan-rekan yang lain. 

Pada tahap aplikasi, peserta didik 

diarahkan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan berdasarkan pengetahuan 

yang telah didapatkan pada tahap 

sebelumnya. Model pembelajaran ini 

nampaknya cocok untuk mengembangkan  

keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran Fisika. Secara empirik pada 

penelitian oleh Wijaya (2014) dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Generatif Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis dan Keterampilan Proses Sains” 

disimpulkan bahwa pembelajaran generatif 

dapat mengoptimalkan keterampilan 

proses sains siswa. Hal ini disebabkan 

karena sintaks pembelajaran generatif 

bersesuain dengan aspek-aspek 

keterampilan proses sains.  

Pada penelitian ini digunakan modul 

pembelajaran fisika berorientasi 

pembelajaran generatif. Modul ini 

memiliki cirri khas terdapat sintaks 

pembelajaran generatif di dalamnya. 

Selain itu, modul ini dilengkapi dengan 

percobaan-percobaan sederhana untuk 

melatih keterampilan proses sains. Pada 

setip percobaan terdapat informasi 

mengenai aspek keterampiln proses sain 

yang sedang dilakukan. Pada bagian akhir 

terdapat juga tes keterampilan proses sains 

untuk menguji penguasaan peserta didik. 

Penerapan modul berorientasi model 

pembelajaran generatif sangat cocok untuk 

diterapkan pada materi fisika. Hal ini 

dikarenakan materi-materi fisika akan 

lebih mudah diserap oleh siwa melalui 

pengamatan langsung yang disajikan 

dalam bentuk percobaan-percobaan 

sederhana di dalam modul yang telah 

disesuaikan dengan fase-fase pembelajaran 

generatif. Pembelajaran menggunakan 

modul juga menjadi salah satu alternatif 

dalam menyampaikan materi pembelajaran 

karena bahan ajar ini dapat membuat 

suasana belajar lebih dapat disesuaikan 

dengan kemampuan siswa. Selain itu, 
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siswa juga dapat berkomunikasi melalui 

forum diskusi untuk memecahkan 

permasalahan pada konsep-konsep fisika. 

Pengalaman belajar siswa secara langsung 

melalui kegiatan eksperimen dan diskusi 

yang termuat dalam modul dan model 

pembelajaran generatif nantinya dapat 

membuat siswa lebih memahami konsep, 

prinsip, ataupun fakta-fakta sehingga dapat 

membantu mengembangkan keterampilan 

proses sains yang ada pada diri siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

ingin menerapkan modul pembelajaran 

fisika berorientasi pembelajaran generatif  

di salah satu sekolah di kecamatan Gunung 

Sari Lombok Barat Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yaitu di SMAN 1 Gunung 

Sari. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh dari 

penerapan modul berorientasi 

pembelajaran generatif  terhadap hasil 

belajar dan keterampilan proses sains 

peserta didik SMA Negeri 1 Gunung Sari. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dengan desain Posttest-Only 

Kontrol Group Design (Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Gunungsari. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling. Sampel pada 

penelitian ini adalah kelas X5 (kelas 

eksperimen) dan kelas X4 (kelas kontrol). 

Pada kelas eksperimen diberikan 

pembelajaran dengan penerapan modul 

berorientasi pembelajaran generatif. Data 

akhir yang diperoleh adalah data hasil 

belajar kognitif dan data keterampilan 

proses sains peserta didik. 

Data hasil belajar kognitif dan 

keterampilan proses sains yang diperoleh 

dianalisis menggunakan uji komparasi 

nonparametrik (Mann-Whitney U-Test). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Pengaruh Penerapan Modul 

Pembelajaran Fisika Beorientasi 

Pembelajaran Generatif terhadap Hasil 

Belajar Kognitif Peserta Didik. 

Deskripsi data hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas X4 dan X5 dengan 

materi kalor ditunjukkan pada Tabel 1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 1. Hasil Belajar Kognitif Peserta didik Kelas X4 dan X5 

Aspek 

Kelas 
Nilai p Uji 

Homogenitas 

Nilai p Uji Beda 

(Mann-Whitney 

U-Test) 

X4 

(kontrol) 

X5 

(eksperimen) 

Rata-rata 

±Simpangan 

Baku 

47,42±1,27 66,71±1,65 

0,479 0,000 

Nilai p Uji 

Normalitas 
0,009 0,007 

 

Dari hasil analisis diperoleh nilai p < 

0,05 maknanya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara data hasil kognitif peserta 

didik kelas X4 dan X5, dimana data hasil 

kognitif kelas X4 lebih tinggi 

dibandingkan dengan data hasil kognitif 

kelas X5. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penerapan modul 

pembelajaran fisika berorientasi 

pembelajaran generatif terhadap hasil 

belajar kognitif peserta didik di SMAN 1 

Gunungsari. 

Modul berorientasi pembelajaran 

generatif tersusun dari tujuan 

pembelajaran, materi, LKPD keterampilan 

proses sains, contoh soal, latihan, 

rangkuman, tes formatif untuk setiap 

kegiatan pembelajaran dan tes 

keterampilan proses sains. Ditinjau dari 

segi materi, materi yang terdapat dalam 

modul cukup lugas yang tidak terfokus 
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pada teori berbentuk tulisan, tetapi banyak 

terdapat gambar/ilustrasi pendukung 

konsep yang bersifat abstrak atau 

membantu peserta didik melakukan 

pengelompokkan terhadap contoh nyata 

yang diberikan. Contoh-contoh soal yang 

berjenjang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk melatih 

pemahaman konsep. Tes formatif 

bertujuan untuk mengukur tingkat 

penguasaan konsep yang sedang dibahas. 

Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mengukur tingkat penguasaan diri sendiri 

terhadap materi. Jika tingkat penguasaan 

masih kurang, peserta didik dapat 

mengulang secara mandiri. Berdasarkan 

format modul yang digunakan, peserta 

didik akan memiliki kesempatan lebih 

dalam belajar yang akan berdampak baik 

terhadap pemahaman peserta didik. 

Meningkatnya pemahaman peserta didik 

tentu akan meningkatkan hasil belajar 

kognitif peserta didik. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yohanis dan Triwiyono pada tahun 2013 

dengan judul “Pengembangan Modul 

Fisika Bilingual Pada Pokok Bahasan 

Gerak Lulus di SMAN 3 Jayapura”. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran 

dengan modul lebih efektif serta mampu 

meningkatkan penguasaan konsep peserta 

didik. Perbedaan tingkat penguasaan 

konsep antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol membuktikan bahwa peserta didik 

mendambakan sumber belajar yang 

terfokus dan terukur, sistematis, 

menggunakan contoh-contoh konkrit dalm 

kehidupan sehari-hari serta memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

belajar mandiri.  

Komponen modul berupa Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) yang terfokus 

pada melatih keterampilan proses sains 

peserta didik dan sikap ilmiah peserta 

didik secara bersama-sama mampu 

meningkatkan pemahaman konsep peserta 

didik. Suana ( 2015) dalam penelitiannya 

tentang keterampilan proses sains dan 

sikap ilmiah. menyimpulkan bahwa sikap 

ilmiah dan keterampilan proses sains 

secara bersama-sama dapat meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik. 

Keterampilan proses sains perlu 

dikembangkan dengan tujuan memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk 

melakukan penemuan agar peserta didik 

dapat menyelesaikan permasalahan fisika. 

Selain faktor komponen modul, 

adopsi model pembelajaran generatif juga 

mempengaruhi hasil kognitif peserta didik. 

Model pembelajaran generatif yang terdiri 

dari 4 tahapan yaitu tahap eksplorasi yang 

menggali pengetahuan awal peserta didik 

yang dihubungkan dengan materi yang 

akan diajarkan, tahap pemfokusan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memberikan hipotesis 

terhadap suatu gejala dan menguji 

hipotesis melalui percobaan sederhana, 

tahap tantangan, dan tahap penerapan. 

Pembelajaran generatif merupakan suatu 

model pembelajaran yang menekankan  

pada pengintegrasian secara aktif 

pengetahuan baru dengan menggunakan 

pengetahuan yang sudah dimiliki peserta 

didik sebelumnya. Pengetahuan baru itu 

akan diuji dengan cara menggunakannya 

dalam menjawab persoalan atau gejala 

yang terkait. Jika pengetahuan baru itu 

berhasil menjawab permasalahan yang 

dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan 

disimpan dalam memori jangka panjang. 

Pembelajaran generatif dengan landasan 

teoritik yang berakar pada teori-teori 

belajar konstruktivisme mengenai belajar 

dan pembelajaran. Teori konstruktivisme 

didasari oleh ide-ide Piaget, Bruner, 

Vygotsky dan lain-lain. Piaget berpendapat 

bahwa pada dasarnya setiap individu sejak 

kecil sudah memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Menurut Sanjaya (2008),  pengetahuan 

yang dikonstruksi oleh anak sebagai 

subjek, maka akan menjadi pengetahuan 

yang bermakna; sedangkan pengetahuan 

yang hanya diperoleh melalui proses 

pemberitahuan tidak akan menjadi 

pengetahuan yang bermakna, pengetahuan 
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tersebut hanya untuk diingat sementara 

setelah itu dilupakan. 

Secara teori Fisika adalah ilmu yang 

berdasarkan proses sains. Pemahaman 

akan lebih baik jika peserta didik melatih 

dan mengembangkan keterampilan proses 

sains dalam pembelajaran fisika. Secara 

tidak langsung model pembelajaran 

generatif dapat meningkatkan pemahaman 

yang berdampak pada hasil belajar kognitif 

peserta didik. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Martunis dan Ikhsan pada tahun 

2014 yang menyimpulkan bahwa 

pembelajaran generatif mampu 

meningkatkan pemahaman konsep peserta 

didik baik peserta didik level tinggi 

maupun peserta didik level rendah. Dalam 

sintaks pembelajaran generatif terdapat 

tahapan penduhuluan dimana peserta didik 

dieksplorasi pengetahuan awal yang 

dimilki kemudian dihubungkan dengan 

materi yang akan diajarkan. Hal ini 

menandakan bahwa pembelajaran 

generatif mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi atau 

menghubungkan pengetahuan sebelumnya 

dengan pengetahuan yang akan dipelajari 

sehingga belajar akan lebih bermakna. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami 

(2015) tentang pembelajaran generatif 

dengan strategi Group Investigation 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

generatif efektif dalam meningkatkan 

kemampuan kominkasi matematis.  

Berdasarkan uraian di atas, hal ini 

memperkuat kesimpulan dalam penelitian 

ini bahwa modul berorientasi 

pembelajaran generatif berpengaruh 

terhadap hasil belajar kognitif peserta 

didik kelas X di SMAN 1 Gunungsari. 

 

Pengaruh Penerapan Modul 

Pembelajaran Fisika Beorientasi 

Pembelajaran Generatif terhadap  

Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Peserta Didik 

Deskripsi data hasil uji keterampilan 

proses sains peserta didik kelas X4 dan X5 

dengan materi kalor ditunjukkan pada 

Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Keterampilan Proses Sains Peserta didik Kelas X4 dan X5 

Aspek 

Kelas 
Nilai p Uji 

Homogenitas 

Nilai p Uji Beda 

(Mann-Whitney 

U-Test) 

X4 

(kontrol) 

X5 

(eksperimen) 

Rata-rata 

±Simpangan 

Baku 

22,61±2,97 30,72±6,64 

0,066 0,000 

Nilai p Uji 

Normalitas 
0,160 0,004 

 

Dari hasil analisis diperoleh nilai p < 

0,05 maknanya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara data hasil uji 

keterampilan proses sains peserta didik 

kelas X4 dan X5, dimana data hasil uji 

keterampilan proses sains kelas X4 lebih 

tinggi dibandingkan dengan data hasil 

kognitif kelas X5. Hal ini juga diperkuat 

dengan persentase penguasaan 

keterampilan proses sains peserta didik 

kelas X4 dan X5 yang ditunjukkan pada 

Gambar 1 di bawah ini. 



Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) e-ISSN : 2407-795X 

p-ISSN : 2460-2582           

 

 

 
Gambar 1 Persentase Penguasaan Keterampilan Proses Sains (KPS) Peserta didik Kelas X4 

dan X5 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa 

persentase penguasaan keterampilan 

proses sains peserta didik kelas X4 lebih 

tinggi dibandingkan peserta didik kelas 

X5. 

Di dalam modul terdapat percobaan-

percobaan sederhana dan LKPD yang 

berisikan komponen keterampilan proses 

sains. Sehingga peserta didik mengetahui 

komponen mana saja yang sedang mereka 

lakukan. Di dalam LKPD terdapat 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mengarahkan peserta didik ke pemahaman 

terhadap komponen keterampilan proses 

sains. Setiap kegiatan belajar disertai 

dengan percobaan-percobaan sederhana. 

Hal inilah yang melatih peserta didik 

untuk mengembangkan keterampilan 

proses sains yang dimiliki peserta didik. 

Modul yang dilengkapi dengan LKPD 

yang melatih keterampilan proses sains 

akan sangat membantu peserta didik. 

Danisa (2012) dalam penelitiannya tentang 

modul berorientasi Brain Base Learning 

mengungkapkan bahwa modul dapat 

melatihkan KPS melalui serangkaian 

pengalaman yang dilakukan peserta didik 

secara nyata dan keterlibatan aktif peserta 

didik dalam pembelajaran, sehingga 

peserta didik dapat melatihkan 

keterampilan yang dimiliki. Modul 

berorientasi pembelajaran generatif 

memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Dimulai dari tahapan awal 

pembelajaran yakni eksplorasi. Pada tahap 

eksplorasi peserta didik diarahkan untuk 

mengeksplor pengetahuan awal yang 

dimiliki peserta didik sesuai dengan materi 

yang akan dibahas. Pada tahap eksplorasi 

juga diselipkan salah satu komponen 

keterampilan proses sains yaitu 

memberikan hipotesis. Pada tahap 

pemfokusan, peserta didik disuguhkan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk 

melatih keterampilan proses sains peserta 

didik. Peserta didik diberikan kesempatan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

disampaikan pada tahap ekslporasi. Untuk 

mengetahui tingkat penguasaan 

keterampilan proses sains, peserta didik 

dapat menguji diri sendiri dengan soal 

keterampilan proses sains yang telah 

disiapkan. 

Berdasarkan model pembelajaran 

yang diadopsi, model pembelajaran 

generatif pada tahap eksplorasi dan 

pemfokusan mendukung untuk melatih 
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aspek keterampilan proses sains peserta 

didik. Secara empirik pada penelitian oleh 

Wijaya (2014) dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Generatif Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Keterampilan Proses Sains” disimpulkan 

bahwa pembelajaran generatif dapat 

mengoptimalkan keterampilan proses sains 

peserta didik. Hal ini disebabkan karena 

sintaks pembelajaran generatif bersesuaian 

dengan aspek-aspek keterampilan proses 

sains. Model pembelajaran generatif lebih 

unggul dalam meningkatkan KPS 

dibandingkan model pembelajaran 

langsung karena model pembelajaran 

generatif merupakan model pembelajaran 

yang berorientasi KPS. Model 

pembelajaran generatif merupakan model 

pembelajaran yang mengintegrasikan KPS 

ke dalam sistem penyajian materi secara 

terpadu. Model pembelajaran berorientasi 

KPS menekankan pada proses pencarian 

pengetahuan dari pada transfer 

pengetahuan, peserta didik dipandang 

sebagai subjek belajar yang perlu 

dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran, guru hanyalah seorang 

fasilitator yang membimbing dan 

mengkoordinasikan kegiatan belajar 

peserta didik. Dalam model pembelajaran 

generatif ini peserta didik diajak untuk 

melakukan kegiatan pencarian 

pengetahuan terkait topik yang disajikan 

melalui aktivitas proses sains secara ilmiah 

sehingga peserta didik dilatih untuk 

mengembangkan KPS. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa penerapan 

modul pembelajaran fisika berorientasi 

pembelajaran generatif berpengaruh 

terhadap hasil belajar kognitif peserta 

didik di SMAN 1 Gunungsari. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai p < 0,05 dimana 

nilai rata-rata hasil belajar kognitif kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-

rata kelas kontrol. Penerapan modul 

pembelajaran fisika berorientasi 

pembelajaran generatif juga berpengaruh 

terhadap keterampilan proses sains peserta 

didik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p < 

0,05 dimana nilai rata-rata keterampilan 

proses sains kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada nilai rata-rata kelas kontrol. 
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