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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Subjek Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Subjek dalam 

penelitian ini adalah kelas X Tata Boga SMK N 1 Sewon. Kelas yang 

digunakan sebagai kelas eksperimen adalah kelas X Tata Boga 5 dan yang 

digunakan sebagai kontrol adalah kelas X Tata Boga 4 dengan jumlah 

keseluruhan 52 siswa (X Tata Boga 5 = 26 siswa dan X Tata Boga 4 = 26 

siswa).  

Pada penelitian ini, kelas eksperimen diberikan perlakuan (treatment) 

menggunakan metode discovery learning dengan media pembelajaran video, 

sedangkan pada kelas kontrol diberikan metode discovery learning saja. Video 

yang digunakan yakni video mengenai bumbu, rempah, dan bahan makanan 

tambahan dari WonderfoodNET yang diunggah pada tanggal 3 April 2018 

yang dapat dilihat pada link berikut ini: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxRZo5pJkiE .  

Video yang digunakan merupakan video presentasi dan demonstrasi 

mengenai macam-macam bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan serta 

penanganan dan penggunaannya dalam suatu masakan. Video tersebut 

berdurasi 9 menit 51 detik. Bagian-bagian yang dimuat pada video tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Pembukaan (Opening) 

Pada video tersebut dibuka oleh seorang presenter yang menjelaskan 

mengenai bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan yang akan dibahas 

pada video tersebut. 

 
Gambar 3. Pembukaan oleh presenter 

 
b. Macam-macam bumbu, rempah dan bahan makanan tambahan 

Bagian pertama dari video tersebut menjelaskan mengenai Indonesia yang 

kaya akan bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan yang tidak dapat 

ditemui di Negara lain. Selain itu, juga menampilkan macam-macam 

bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan yang biasa dilihat hingga 

yang tidak biasa dilihat pada kehidupan sehari-hari. 

 
Gambar 4. Macam-macam rempah 
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Gambar 5. Temu kunci  

c. Penggunaan bumbu, rempah dan bahan makanan tambahan 

Setelah mengenal macam-macam bumbu, rempah dan bahan makanan 

tambahan yang ada di Indonesia, bagian video selanjutnya yakni mengenai 

penggunaan bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan pada masakan 

Indonesia yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. 

 

Gambar 6. Demonstrasi penggunaan bumbu dan rempah dalam 

masakan bersantan 

d. Penanganan bumbu, rempah dan bahan makanan tambahan 

Sebelum bumbu, rempah dan bahan makanan tambahan digunakan dalam 

masakan, perlu adanya penanganan agar dapat memaksimalkan cita rasa dan 

aroma yang dihasilkan. 
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Gambar 7. Penanganan bumbu dan rempah sebelum digunakan 

2. Pelaksanaan pembelajaran Metode Discovery Learning dengan Media 

Video 

Pembelajaran dilakukan di kelas X Boga 4 dan X Boga 5 masing-

masing sebanyak 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama sebelum adanya 

proses pembelajaran pada masing-masing kelas dilakukan pretest untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Media pembelajaran tambahan yang digunakan pada kedua kelas berbeda. 

Kelas X Boga 4 sebagai kelas kontrol menggunakan media pembelajaran 

tambahan berupa power point sedangkan kelas X Boga 5 sebagai kelas 

eksperimen menggunakan media tambahan berupa power point dan video 

pembelajaran. Setelah adanya pemaparan powerpoint pada kedua kelas dan 

video untuk kelas eksperimen, siswa dibentuk menjadi 10 kelompok.  

Kelompok-kelompok tersebut mendiskusikan konsep pembelajaran materi 

bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan yang telah dibuat ke dalam 

soal-soal diskusi. Setelah itu, siswa melakukan presentasi hasil diskusi dan 
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tanya jawab. Pada akhir pertemuan, guru dan siswa secara bersama-sama 

memberikan kesimpulan atas hasil diskusi pada materi tersebut. 

Pada pertemuan kedua, siswa kembali membentuk kelompok yang 

sama dengan pertemuan sebelumnya. Setiap kelompok diberikan media 

pengamatan berupa bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan yang 

berjumlah 10 jenis bahan dan telah dikemas dalam plastik kecil. Setiap 

kelompok mendapatkan jenis bahan yang berbeda-beda. Siswa diminta untuk 

mengisi lembar pengamatan berupa nama bahan, klasifikasi (termasuk bumbu, 

rempah, atau bahan makanan tambahan), fungsi dalam masakan, dan contoh 

masakan. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan tanya 

jawab. Setelah kegiata pengamatan dan diskusi pengamatan selesai, pada akhir 

pertemuan dilakuakan posttest untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

setelah mengikuti pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan menggunakan 

model discovery learning dengan media pembelajaran video dan tanpa media 

video. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 9: 

Tabel 9. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Hari, tanggal Kelas Kontrol Kelas Ekserimen 
1 Selasa, 5 Maret 2019 Pretest - 
2 Selasa, 2 April 2019 Posttest Pretest 
3 Selasa. 9 April 2019 - Postest 

 

3. Data Hasil Kompetesi siswa   

Deskripsi data penelitian “Penerapan Model Discovery Learning 

dengan Media Pembelajaran Video untuk Meningkatkan Kompetensi pada 

Pengetahuan Bahan Makanan SMK N 1 Sewon”, dilakukan dengan  
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menganalisis data pretest, data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Selain data pretest dan posttest, dalam penelitian ini juga terdapat data hasil 

observasi sikap dan observasi ketrampilan yang dianalisis selama 2 kali 

pertemuan. Data hasil belajar siswa kelas X Tata Boga 5 dan X Tata Boga 4 

SMK N 1 Sewon pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan adalah 

sebagai berikut: 

a) Data Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Hasil perhitungan analisis deskriptif pada kemampuan awal/ pretest dari 

kelas kontrol: 

Tabel 10. Statistik Karakteristik Pretest pada Kelas Kontrol 

Karakteristik Pretest  Pengetahuan Kelas Kontrol 

Sampel (n) 26 
Nilai Terendah 40 
Nilai Tertinggi 76 
Mean (Rerata) 60,9231 
Median (Nilai Tengah) 60,0 
Mode (Modus) 52 
Std. Deviasi (Simpangan Baku) 9,48651 
Varian 89,994 

Dari data statistik karakteristik nilai pretest pada kelas kontrol maka 

dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 76 dan skor minimal adalah 40. Data 

tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan standart deviasi 

idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 58,0 dan standar deviasi 

ideal sebesar 6,0. 

Berdasarkan perhitungan tersebut nilai pretest kelas kontrol dapat 

dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan berdasarkan  nilai pretest 

pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 11 di halaman selanjutnya : 
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Tabel 11. Pengkategorian Nilai Pretest Kelas kontrol 

No Rentan Skor Kategori Frekuensi  

1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 49,0 Sangat Rendah 2 
2 M – 1,5 SD < X ≤ 

M – 0,5 SD 
49,0 < X ≤ 55,0 Rendah 5 

3 M – 0,5 SD < X ≤ 
M + 0,5 SD 

55,0 < X ≤ 61,0 Sedang 9 

4 M + 0,5 SD < X ≤ 
M + 1,5 SD 

61,0 < X ≤ 67,0 Tinggi 6 

5 X > M + 1,5 SD X > 67,0 Sangat Tinggi 4 
Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 8  

berikut ini:  

Gambar 8. Histogram Pengkategorian Nilai Pretest Kelas Kontrol 

 

Hasil perhitungan analisis deskriptif hasil pretest untuk kelas eksperimen 

dapat dilihat di tabel 12 berikut: 

Tabel 12. Statistik Karakteristik Pretest pada Kelas Eksperimen 

Karakteristik Pretest  Pengetahuan Eksperimen 

Valid 26 
Missing 0 
Mean 59,5385 
Median 64,0000 
Std. Deviation 13,96347 
Variance 194,978 
Minimum 28,00 
Maximum 84,00 
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Berdasarkan data statistik karakteristik pretest pada kelas kontrol maka 

dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 84 dan skor minimal adalah 28. Data 

tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan standart deviasi 

idealnya. Hasil perhitungan mean ideal adalah sebesar 56,0 dan standar deviasi 

ideal sebesar 9,3. 

Perhitungan pada nilai pretest kelas eksperimen tersebut dapat 

dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan berdasarkan  nilai pretest 

pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 13 berikut : 

Tabel 13. Pengkategorian nilai pretest kelas Eksperimen 

No Rentan Skor Kategori Frekuensi 

1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 42,0 Sangat Rendah 2 
2 M – 1,5 SD < X ≤ M – 

0,5 SD 
42,0 < X ≤ 
51,3 

Rendah 4 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 
0,5 SD 

51,3 < X ≤ 
60,7 

Sedang 6 

4 M + 0,5 SD < X ≤ M + 
1,5 SD 

60,7 < X ≤ 
70,0 

Tinggi 9 

5 X > M + 1,5 SD X > 70,0 Sangat Tinggi 5 
Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 9 

berikut ini: 

Gambar 9. Histogram Pengkategorian Nilai Pretest Kelas Eksperimen 
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b) Data Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Hasil perhitungan analisis deskriptif pada kemampuan akhir/ Posttest 

(setelah dilakukan pembelajaran) dari kelas kontrol didapat data yang dapat dilihat 

pada tabel 14 berikut ini: 

Tabel 14. Stastistik Karakteristik Posttest pada Kelas Kontrol 

Karakteristik Postest Pengetahuan Kontrol 

Valid 26 
Missing 0 
Mean 67,9231 
Median 68,0000 
Std. Deviation 8,95287 
Variance 80,154 
Minimum 52,00 
Maximum 80,00 

Berdasarkan data statistik karakteristik posttest  pada kelas kontrol maka 

dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 80 dan skor minimal adalah 52. Data 

tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan standart deviasi 

idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 66,0 dan standar deviasi 

ideal sebesar 4,7. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai pretest kelas kontrol 

dapat dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan berdasarkan  nilai 

posttest pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini: 

Tabel 15. Pengkategorian Nilai Posttest Kelas Kontrol 

No Rentan Skor Kategori Frekuensi 

1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 59,0 Sangat Rendah 2 
2 M – 1,5 SD < X ≤ M – 

0,5 SD 
459,0 < X ≤ 
63,7 

Rendah 5 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 
0,5 SD 

63,7 < X ≤ 
68,3 

Sedang 9 

4 M + 0,5 SD < X ≤ M + 
1,5 SD 

68,3 < X ≤ 
73,0 

Tinggi 6 

5 X > M + 1,5 SD X > 73,0 Sangat Tinggi 4 
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Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 

10 berikut ini:  

Gambar 10. Histogram Pengkategorian Nilai Posttest Kelas Kontrol 

 

Hasil perhitungan analisis deskriptif posttest (setelah menerapkan model 

discovery learning dengan media pembelajaran video) untuk kelas eksperimen 

dapat dilihat di tabel 16 di halaman selanjutnya: 

Tabel 16 . Stastistik Karakteristik Posttest pada Kelas Eksperimen 

Karakteristik Postest Pengetahuan Eksperimen 
Valid  26 
Missing 0 
Mean 83,0769 
Median 84,0000 
Mode 80,00 
Std. Deviation 7,44539 
Variance 55,434 
Minimum 68,00 
Maximum 96,00 
Sum 2160,00 

Dari data statistik karakteristik posttest  pada kelas eksperimen maka 

dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 96 dan skor minimal adalah 68. Data 

tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung mean ideal dan standart deviasi 

idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 82,0 dan standar deviasi 
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ideal sebesar 4,7. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai posttest kelas eksperimen 

dapat dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan berdasarkan  nilai 

posttest pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 17: 

Tabel 17. Pengkategorian Nilai Posttest Kelas Eksprimen 

No Rentan Skor Kategori Frekuensi 

1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 75,0 Sangat Rendah 2 
2 M – 1,5 SD < X ≤ M – 

0,5 SD 
84,3 < X ≤ 
89,0 

Rendah 3 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 
0,5 SD 

79,7 < X ≤ 
84,3 

Sedang 12 

4 M + 0,5 SD < X ≤ M + 
1,5 SD 

84,3 < X ≤ 
89,0 

Tinggi 5 

5 X > M + 1,5 SD X > 89,0 Sangat Tinggi 4 
Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 11 

berikut ini : 

Gambar 11. Histogram Pengkategorian Nilai Posttest Kelas 

 

c) Data Penilaian Sikap Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Hasil perhitungan analisis deskriptif pada hasil data observasi sikap 

kelas kontrol, dapat dilihat pada data di tabel 18 di halaman selanjutnya: 
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Tabel 18. Stastistik Karakteristik Penilaian Sikap pada Kelas Kontrol 

Karakteristik Penilaian Sikap Kontrol 

Valid 26
Missing 0
Mean 97,1788
Median 100,0000
Std. Deviation 6,01495
Variance 36,180
Minimum 73,33
Maximum 100,00

Dari data statistik karakteristik penilaian sikap pada kelas kontrol maka 

dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 100 dan skor minimal adalah 73. Data 

tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan standart deviasi 

idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 86,7 dan standar deviasi 

ideal sebesar 4,4. Berdasarkan perhitungan tersebut penilaian sikap kelas kontrol  

dapat dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan berdasarkan penilaian 

sikap pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 19 berikut: 

Tabel 19. Kategori Penilaian Sikap Kelas Kontrol 

No Rentan Skor Kategori Frekuensi 

1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 80,0 Sangat Rendah 1 
2 M – 1,5 SD < X ≤ 

M – 0,5 SD 
80,0 < X 
≤84,4 

Rendah 0 

3 M – 0,5 SD < X ≤ 
M + 0,5 SD 

84,4 < X ≤ 
88,9 

Sedang 7 

4 M + 0,5 SD < X ≤ 
M + 1,5 SD 

88,9< X ≤ 
93,3 

Tinggi 11 

5 X > M + 1,5 SD X > 93,0 Sangat Tinggi 7 
Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 12 di 

halaman selanjutnya: 

 

 



66 
 

Gambar 12. Histogram Pengkategorian Penilaian Sikap Kelas Kontrol 

 

Hasil perhitungan analisis deskriptif pada penilaian sikap dari kelas 

eksperimen, dapat dilihat pada data di tabel 20 berikut ini: 

Tabel 20. Stastistik Karakteristik Penilaian Sikap pada Kelas Eksperimen 

Karakteristik Penilaian Sikap Eksperimen 

Valid 26 
Missing 0 
Mean 97,4350 
Median 100,0000 
Mode 100,00 
Std. Deviation 3,80810 
Variance 14,502 
Minimum 86,67 
Maximum 100,00 
Sum 2533,31 

Dari data statistik karakteristik penilaian sikap pada kelas eksperimen 

maka dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 100 dan skor minimal adalah 86. 

Data tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan standart 

deviasi idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 93,3 dan standar 

deviasi ideal sebesar 2,2. Berdasarkan perhitungan tersebut penilaian sikap kelas 

eksperimen dapat dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan 

berdasarkan penilaian sikap pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 21: 
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Tabel 21. Kategori Penilaian Sikap Kelas Eksperimen 

No Rentan Skor Kategori Frekuensi 

1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 96,7 Sangat 
Rendah 

1 

2 M – 1,5 SD < X ≤ M – 
0,5 SD 

94,4 < X ≤ 96,7 Rendah 0 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 
0,5 SD 

92,2 < X ≤ 94,4 Sedang 8 

4 M + 0,5 SD < X ≤ M + 
1,5 SD 

94,4 < X ≤ 96,7 Tinggi 0 

5 X > M + 1,5 SD X > 96,7 Sangat 
Tinggi 

17 

Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 13 

berikut ini: 

Gambar 13. Histogram Pengkategorian Penilaian Sikap Kelas Eksperimen 

 

d) Data Penilaian Ketrampilan Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Hasil perhitungan analisis deskriptif pada data penilaian ketrampilan 

dari kelas kontrol, dapat dilihat pada tabel 22 di halaman selanjutnya: 
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Tabel 22. Stastistik Karakteristik Penilaian Ketrampilan pada Kelas Kontrol 

Karakteristik Ketrampilan Kontrol 

Valid 26 

Missing 0 

Mean 97,6488 

Median 97,2200 

Mode 100,00 

Std. Deviation 2,79874 

Variance 7,833 

Minimum 91,67 

Maximum 100,00 

Sum 2538,87 

Dari data statistik karakteristik penilaian ketrampilan pada kelas kontrol 

maka dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 100 dan skor minimal adalah 91. 

Data tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan standart 

deviasi idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 95,8 dan standar 

deviasi ideal sebesar 1,4. Berdasarkan perhitungan tersebut penilaian ketrampilan 

kelas kontrol  dapat dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian dengan 

berdasarkan penilaian ketrampilan pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 23 

berikut: 

Tabel 23. Kategori Penilaian Ketrampilan Kelas Kontrol 
No Rentan Skor Kategori Frekuensi 
1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 93,8 Sangat 

Rendah 
3 

2 M – 1,5 SD < X ≤ M – 
0,5 SD 

93,8 < X ≤ 95,1 Rendah 2 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 
0,5 SD 

95,1 < X ≤ 96,5 Sedang 0 

4 M + 0,5 SD < X ≤ M + 
1,5 SD 

96,5  < X ≤ 97,9 Tinggi 9 

5 X > M + 1,5 SD X > 97,9 Sangat 
Tinggi 

12 

Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 14 di 

halaman selanjutnya: 
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Gambar 14. Histogram Pengkategorian Penilaian Ketrampilan Kelas Kontrol 

 

Hasil perhitungan analisis deskriptif pada kompetensi psikomotorik dari 

kelas eksperimen, dapat dilihat pada data di tabel 24 berikut ini: 

Tabel 24. Stastistik Karakteristik Penilaian Ketrampilan pada Kelas Eksperimen 

Karakteristik Psikomotor kelas Eksperimen 

Valid 26 
Missing 0 
Mean 97,5412 
Median 97,2200 
Mode 97,22 
Std. Deviation 1,97663 
Variance 3,907 
Minimum 91,67 
Maximum 100,00 
Sum 2536,07 

Dari data statistik karakteristik penilaian ketrampilan pada kelas 

eksperimen maka dapat dilihat nilai skor maksimal adalah 100 dan skor minimal 

adalah 91,67. Data tersebut kemudian digolongkan dalam kategori sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan menghitung Mean ideal dan 

standart deviasi idealnya. Hasil perhitungan Mean ideal adalah sebesar 95,8 dan 

standar deviasi ideal sebesar 1,4. Berdasarkan perhitungan tersebut penilaian 

ketrampilan kelas eksperimen dapat dikategorikan dalam 5 kelas. Pengkategorian 
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dengan berdasarkan penilaian ketrampilan pada kelas eksperimen dapat dilihat 

pada tabel 25 berikut: 

Tabel 25. Kategori Nilai Psikomotor Kelas Eksperimen 
No Rentan Skor Kategori Frekuensi 
1 X ≤ M – 1,5 SD X ≤ 93,8 Sangat Rendah 1 
2 M – 1,5 SD < X ≤ M – 

0,5 SD 
93,8 < X ≤ 
95,1 

Rendah 2 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 
0,5 SD 

95,1 < X ≤ 
96,5 

Sedang 0 

4 M + 0,5 SD < X ≤ M + 
1,5 SD 

96,5 < X ≤ 
97,9 

Tinggi 16 

5 X > M + 1,5 SD X > 97,9 Sangat Tinggi 7 
Apabila digambarkan dengan histogram dapat dilihat pada gambar 15 

berikut:  

Gambar 15. Histogram Pengkategorian Penilaian Ketrampilan Kelas Eksperimen 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini perhitungan uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan statistik uji Kolmogorof Smirnov dalam program SPSSTM 14.0. 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui data penelitian yang sudah didapatkan 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil analisis diuraikan pada tabel di halaman 

selanjutnya:  
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Tabel 26. Hasil Analisis Data Uji Normalitas 

Data Kelas 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Keterangan 

Pretest Eksperimen 1,048 0,222 Normal 
 Kontrol 0,753 0,621 Normal 
Postest Eksperimen 0,752 0,624 Normal 
 Kontrol 0,829 0,497 Normal 
Sikap Eksperimen 1,058 0,420 Normal 
 Kontrol 1,303 0,097 Normal 
Ketrampilan Eksperimen 1,032 0,097 Normal 
 Kontrol 0,331 0,058 Normal 

 
Data nilai Kolmogorof-Smirnov Z (P) yang berada pada tabel dapat 

diketahui bahwa semua data penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 (p>0,05). Karena P > 0,05  maka �0 diterima, data berdistribusi normal. 

Disimpulkan bahwa semua data penelitian pada kelas eksperimen dan kontrol 

hasil P > 0,05  sehingga data berdistribusi normal, dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas.  

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

dalam kesamaan keadaan homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk 

menguji kesamaan varians data pretest kognitif, posttest kognitif, penilaian sikap, 

dan penilaian ketrampilan pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.  

Ketentuan hipotesis nul (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho : Tidak ada perbedaan varian dari kedua kelompok  

Ha : Ada perbedaan varian dari kedua kelompok  
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Pengujian ini menggunakan rumus uji Levene pada Software SPSS untuk 

membuktikan data homogen atau tidak. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga data bersifat homogen, sebaliknya 

apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

sehingga data bersifat tidak homogen . Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada 

Tabel 27. 

Tabel 27. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 

Data Sig. Keterangan 

Pretest Pengetahuan 0,197 Homogen  
Posttest Pengetahuan 0,349 Homogen 
Penilaian Sikap 0,400 Homogen 
Penilaian Ketrampilan 0,060 Homogen 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk hasil pretest 

pengetahuan, postest pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian ketrampilan 

pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dapat diketahui nilai 

signifikansi lebih besar dari 5% (p>0,05), yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa data hasil pretest pengetahuan, postest 

pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian ketrampilan kedua kelompok tersebut 

homogen, sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji-t (ndependent t-

test) 

C. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

dirumuskan. Oleh sebab itu, jawaban sementara ini harus diuji kebenarannya 

secara empirik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan menggunakan uji-t (Independent t-test) dengan program SPSS. 

Berdasarkan hasil penelitian dan uji persyaratan analisis menunjukkan bahwa 
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sampel kedua kelas berjumlah sama, data berdistribusi normal, dan variansi 

homogen maka menggunakan ketentuan apabila jumlah anggota sampel (n1 = n2) 

dan varian homogen maka dapat digunakan rumus t-test baik separated, maupun 

pooled varian dan untuk melihat harga ttabel digunakan dk= n1 + n2 – 2, maka 

selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis. Penghitungan sepenuhnya dengan 

bantuan program SPSSTM .  

Pengujian hipotesis terkait pada teori bumbu, rempah, dan bahan makanan 

tambahan dalam Pengetahuan Bahan Makanan yang dilihat dari kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa yang diberi perlakuan dan tidak. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t (Independent t-test). Ho, yang 

berarti tidak terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas yang mendapat 

perlakuan. Ha berarti terdapat perbedaan antara kelas yang menggunakan model 

discovery learning dengan media pembelajaran video maupun tanpa media video. 

Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tolak Ho dan terima Ha bila t hitung > t tabel 5% 

Terima Ho dan tolak Ha bila t hitung < t tabel 5% 

Hasil analisis akan dijabarkan dibawah ini : Ringkasan tentang hasil 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah pada tabel 28 berikut: 

Tabel 28. Ringkasan Hasil Uji t 

Data N Rata-rata thitung ttabel Sig. 
Eksperimen Kontrol 

Pretest 
Pengetahuan 

52 59,5385 60,9231 -0,418 2,060 
0,678 

Posttest 
Pengetahuan 

52 83,0769 67,9231 6,636 
0,000 

Sikap  52 97,4350 97,1788 0,183 0,855 
Keterampilan 52 97,5412 97,6488 -0,160 0,873 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji t (Independent t test), maka dapat 

diketahui data/nilai pretest thitung < ttabel yaitu -0,418 < 2,060, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai/data pretest kedua kelas (kelas kontrol dan kelas 

eksperimen) tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Untuk data/nilai posttest 

kedua kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen) didapat hasil bahwa nilai thitung > 

ttabel yaitu 6,636 > 2,060 sehingga dapat disimpulkan bahwa data/nilai posttest  

kedua kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen) terdapat perbedaan secara 

singnifikan. Data/nilai sikap thitung < ttabel yaitu 0,183 < 2,060 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai/data sikap kedua kelas tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan. Begitu pula pada data/nilai ketrampilan thitung < ttabel yaitu -0,160 < 

2,060 sehingga dapat disimpulkan  bahwa nilai/data ketrampilan kedua kelas tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerapan model 

discovery learning dengan media pembelajaran video dan tanpa media video 

terhadap pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa pada mata pelajaran 

pengtahuan bahan makanan materi bumbu, rempah, dan bahan makanan 

tambahan. Berdasarkan data hasil penelitian maka dilakukan pembahasan tentang 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil Penilaian Pengetahuan antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Kompetensi kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian 

atau peristiwa (Ahmad Susanto,2011:48). Menurut Anas Sudijono (2001: 49) 
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ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). R o b e r t M . 

Gagne dalam W . S .Winkel (1996: 102) juga menyatakan bahwa ruang gerak 

pengaturan kegiatan kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri. Pengaturan 

kegiatan kognitif mencakup penggunaan konsep dan kaidah yang telah dimiliki, 

terutama bila sedang menghadapi suatu problem.  

Berdasarkan hasil penelitian dari evaluasi belajar siswa dan perlakuan 

yang telah diberikan kepada sampel telah memberikan perbedaan signifikan pada 

kompetensi pengetahuan siswa yang menggunakan model discovery learning 

dengan media pembelajaran video dengan siswa yang hanya menggunakan model 

discovery learning. Hal ini dapat diketahui dari rata- rata yang diperoleh adanya 

perbedaan signifikan pada hasil tes kemampuan awal (pretest) dan tes 

kemampuan setelah dilaksanakan pembelajaran (posttest). Pada kelas kontrol rata-

rata nilai pretest sebesar 60,9231 dan nilai posttest 67,9231. Sedangkan pada kelas 

eksperimen rata-rata nilai pretest sebesar 59,5385 dan nilai posttest sebesar 

83,0769. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan model discovery learning yang 

dibarengi dengan media pembelajaran video dapat meningkatkan hasil 

pengetahuan siswa dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran discovery learning tanpa media pembelajaran video.  

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Putri Alifatul Rakhmadani, dkk. 

(2015:4) dalam jurnal Pengaruh Model Discovery Learning disertai Media 

Audiovisual terhadap Kemandirian dan Hasil Belajar IPA Siswa di SMPN 11 

Jember mengemukakan bahwa terdapat pengaruh model discovery learning 

disertai media audiovisual terhadap hasil belajar siswa di SMP. Adanya pengaruh 
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ini ditunjukkan oleh rata-rata skor kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan 

kompetensi keterampilan kelas eksperimen yang menggunakan model discovery 

learning disertai media audiovisual lebih baik daripada kelas kontrol. 

Penelitian Ahmad Maulana Izzudin (2013) mengungkapkan terjadi 

perbedaan yang signifikan dari hasil nilai post-test antara kelas yang diberikan 

media pembelajaran video dengan siswa yang diberikan media pembelajaran 

seperti preview power point, preview pdf, preview word, dan buku. Terdapat 

peningkatan hasil belajar yang signifikan dari rata-rata kelas eksperimen sebelum 

diberikan media pembelajaran video dari 67,94 menjadi 96,55 setelah 

menggunakan media pembelajaran video interaktif. Sedangkan untuk kontrol 

sebelumnya sebesar 66,93 menjadi 74,0. Hal ini dikarenakan siswa yang diberikan 

media pembelajaran seperti preview power point, preview pdf, preview word, dan 

buku merasa kurangnya media yang menarik sebagai sarana pembelajaran. 

Berdasarkan perbedaan yang signifikan dari hasil nilai post-test dapat menunjukan 

bahwa pembelajaran dengan media video lebih baik dari pada media seperti 

preview power point, preview pdf, preview word, dan buku.  

Hasil ini sesuai dengan kelebihan yang dimiliki model discovery learning 

yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa lebih mudah dihafal dan diingat sehingga 

mudah untuk memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan pada kelas eksperimen 

diterapkan model discovery learning dimana pada kegiatan pembelajaran siswa 

diberi kesempatan untuk memperhatikan fenomena yang ditampilkan melalui 

media video yang dapat memberikan pengalaman pengganti sehingga siswa 

dengan mudah memahami materi pelajaran, berdiskusi dengan teman sehingga 



77 
 

mampu mengembangkan pemahaman, melakukan eksperimen sendiri sehingga 

dapat menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Sedangkan pada kelas kontrol 

siswa hanya diberi kesempatan untuk berdiskusi dan penjelasan oleh guru 

sehingga kompetensi keterampilan siswa kurang berkembang. Hal ini 

menunjukkan bahwa model discovery learning disertai media video mampu 

meningkatkan pengetahuan siswa. Media dan model pembelajaran memegang 

peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran dengan dibarengi media dalam pembelajaran dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Selain itu dapat menumbuhkan minat siswa 

dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

2. Hasil Penilaian Sikap antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Kemampuan afektif merupakan bagian dari hasil belajar dan memliki peran yang 

penting. Pembelajaran dalam ranah afktif diperlukan untuk memudahkan 

pengambangan nilai, etika, estetika, dan perasaan di lingkungan belajar siswa. 

Basrowi siskandar (2012:108) juga menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran 

pada ranah pengetahuan dan ketrampilan sangat ditentukan oleh kondisi sikap 

siswa. Siswa yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran 

akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tersebut sehingga diharapkan 

akan mencapai hasil pembelajaran optimal. 

Diketahui rata-rata nilai sikap pada kelas eksperimen sebesar 97,4350 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol 97,1788 dengan selisih 

0,2562. Pada uji hipotesis menggunakan uji statistik Independent Sample T-Test 
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diperoleh harga t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yaitu 0,183 < 2.060 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,855. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaaan yang signifikan antara kompetensi sikap kelas yang menggunakan 

model discovery learning yang dibarengi dengan media pembelajaran video 

dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran discovery learning tanpa 

media pembelajaran video. 

Kompetensi sikap adalah kompetensi yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi, dan nilai. Dilihat dari nilai/data kompetensi sikap kelas kontrol dan kelas 

eksperimen keduanya memiliki nilai yang tergolong sangat tinggi, meskipun ada 

perbedaan namun tidak signifikan. Sehingga hal ini tidak terlihat perbedaan antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

3. Hasil Penilaian Ketrampilan antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Ketrampilan (psikomotorik) adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu (Sudaryono, 2012). Kompetensi aspek keterampilan 

adalah aspek yang terfokus pada kemampuan dan ketrampilan siswa dalam 

menyelesaikan suatu kegiatan atau praktik dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Ranah psikomotor dapat dilihat pada saat melakukan diskusi maupun percobaan 

atau praktikum. Taksonomi Bloom (Sudaryono, 2012:46) aspek psikomotor 

meliputi: presepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang biasa, gerakan 

yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan krativitas.  
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Diketahui data hasil penelitian melalui observasi kompetensi keterampilan 

rata-rata nilai keterampilan kelas kontrol sebesar 97,648 lebih besar dibandingkan 

dengan rata-rata kelas eksperimen 97,541 dengan selisih 0,107. Pada uji hipotesis 

menggunakan uji statistik Independent Sample T-Test diperoleh harga t-hitung 

lebih kecil daripada t-tabel yaitu -0,160 < 2.060 dan nilai signifikasi sebesar 

0,873. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaaan yang 

signifikan antara kompetensi keterampilan kelas yang menggunakan model 

discovery learning yang dibarengi dengan media pembelajaran video dengan 

siswa yang menggunakan model pembelajaran discovery learning tanpa media 

pembelajaran video. Dilihat dari data/nilai kompetensi keterampilan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen keduanya memiliki nilai yang tinggi. Sehingga tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas. Meskipun terdapat 

perbedaan namun tidak signifikan.  

 


