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II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Teori Belajar

Pengembangan modul sosiologi berbasis multikultur yang akan dikembangkan

berlandaskan pada teori-teori belajar kognitivisme, teori perkembangan belajar

Jean Piaget, dan teori belajar konstruktivisme. Berikut penjelasan mengenai ketiga

teori belajar yang digunakan dalam pengembangan modul.

1. Teori Belajar Kognitivisme Ausubel

Menurut teori kognitivisme, belajar merupakan perubahan persepsi dan

pemahaman, perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku

yang diamati. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai

pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini

tertata berupa kognitif. Teori ini menggungkapkan bahwa proses belajar akan

lebih baik bila materi pelajaran yang baru dapat beradaptasi secara tepat dengan

kognitif yang sudah dimiliki siswa.

Guru  hanya dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar

yang bermakna. Belajar bermakna adalah proses mengkaitkan informasi baru

dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif
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seseorang. Prasyarat belajar bermakna adalah materi yang akan dipelajari

bermakna secara potensial bagi siswa (Herpratiwi, 2009 :25)

Empat prinsip pembelajaran menurut Ausubel dalam Winataputra (2003 :25)

sebagai berikut.

1. Pengatur awal

Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan dalam membantu

mengkaitkan konsep lama dengan yang baru dan lebih tinggi maknanya.

Penggunaan pengaturan awal yang tepat dapat meningkatkan pemahaman

berbagai materi pelajaran yang mempunyai struktur teratur. Pada saat

mengawali pembelajaran suatu pokok bahasan, sebaiknya pengatur awal

digunakan agar pembelajaran lebih bermakna.

2. Diferensiasi progresif

Proses belajar bermakna perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep-

konsep. Caranya unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan dahulu

kemudian yang lebih mendetail, berarti proses pembelajaran dari umum ke

khusus.

3. Belajar superordinat

Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami

pertumbuhan ke arah deferensiasi, terjadi sejak perolehan informasi dan

disosialisaikan dengan konsep dalam struktur kognitif siswa. Proses belajar

akan terus berlangsung hingga ditemukan hal-hal baru.
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4. Penyesuaian intregratif

Pada suatu saat siswa akan mengahadapi kenyataan bahwa dua atau lebih

nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau diterapkan

pada lebih dari satu konsep. Untuk mengatasi pertentangan kognitif itu,

Ausubel mengajukan konsep pembelajaran di susun sedemikian rupa

sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah

selama informasi disajikan.

2. Teori Perkembangan belajar Jean Piaget

Menurut Jean Piaget bahwa pendidikan yang optimal membutuhkan pengalaman

yang menantang bagi pebelajar sehingga proses asimilasi dan akomodasi dapat

menghasilkan pertumbuhan intelektual. Untuk menciptakan jenis pengalaman,

guru harus tahu level fungsi kognitif peserta didik. Sementara menurut Matthew

dalam Trianto (2012: 70), tingkat kognitif adalah tinggkat berpikir peserta didik.

Tingkat berpikir seseorang sesuai dengan perkembangan usianya. Tahap-tahapan

perkembangan kognitif menurut Piaget dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tahap-tahapan perkembangan kognitif

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama
Sensorimotor

Pra
operasional

Operasi
kongkrit

Lahir – 2 Tahun

2 – 7 tahun

7 – 11 tahun

Terbentuk konsep”kepermananan obyek” dan
kemajuan gradual dan perilaku refleksif
keperilaku yang mengarah pada tujuan.

Perkembangan kemmpuan menggunakan
simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek
dunia. Pemikiran masih egosentris dan sentrasi.

Perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir
secara logis. Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi
desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu
dibatasi oleh keegosentrisan.
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Operasi formal 11 tahun - dewasa
Pemikiran abstrak dan murni simbolis mungkin
dilakukan. Masalah-masalah dapat dipecahkan
melalui eksperimentasi.

Kecepatan perkembangan tiap individu berbeda dan tidak ada individu yang dapat

melompati salah satu dari tahap tersebut. Tiap tahap ditandai dengan munculnya

kemampuan- kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang memahami

dunia dengan cara yang semakin kompleks. Perkembangan sebagian bergantung

pada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan anak belajar sangat menentukan

perkembangan kognitif anak.

Berikut penjelasan tabel tahap-tahap perkembangan kognitif anak.

1. Tahap sensorimotor (lahir hingga 2 tahun)

Dalam dua tahun pertama kehidupan, seorang anak dapat sedikit memahami

lingkungan dengan jalan melihat, meraba atau memegang, mengecap,

mencium dan menggerakkan. Dengan kata lain mereka mengandalkan

kemampuan sensorik serta motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif yang

penting muncul di usia ini. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku tertentu

menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Misalnya dengan mendorong-

dorong anak tahu bahwa kursi akan bergeser dari tempatnya.

2. Tahap pra operasional ( umur 2 tahun- 7 tahun)

Dalam tahap ini sangat menonjol sekali kencenderungan anak-anak untuk

selalu mengandalkan dirinya pada persepsinya mengenai realitas. Dengan

adanya perkembangan bahasa dan ingatan anakpun mampu mengingat
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banyak hal tentang lingkungannya. Intelek anak dibatasi oleh egosentisnya,

yaitu tidak menyadari orang lain mempunyai pandangan yang berbeda

dengannya.

3. Tahap operasi kongkrit ( umur 7 – 11 tahun)

Dalam tahap ini anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis. Dalam

upaya mengerti tentang lingkungan sekitarnya, mereka tidak terlalu

menggantungkan pada informasi yang datang dari panca indera. Anak-anal

sudah mampu berpikir secara kongkrit dan bisa menguasai sebuah pelajaran

yang penting yaitu ciri yang di tangkap oleh panca indera, seperti besar dan

bentuk sesuatu dapat saja berbeda tanpa harus mempengaruhi misalnya

kuantitas. Anak-anak sering dapat mengikuti logika atau penalaran tetapi

jarang mengetahui bila membuat kesalahan.

4. Tahap operasi formal (umur 11 tahun- dewasa)

Selama tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai

gagasan. Anak dengan operasi formal ini sudah dapat memikirkan beberapa

alternatif pemecahan masalah. mereka dapat mengembangkan hukum-hukum

yang berlaku dan pertimbangan ilmiah. Pemikirannya tidak jauh karena selalu

terikat pada hal-hal yang bersifat kongkret, mereka dapat membuat bahwa

belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan

dalam pengetahuan pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu

secara relatif berbekas. Hipotesis dan membuat kaidah hal-hal yang bersifat

abstrak.
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Pembelajaran modul harus disesuaikan dengan perkembangan individu dan usia

siswa,  meliputi perkembangan kognitif, emosi, minat dan bakat. Untuk siswa

tingkat SMA/MA/SMK yang rata-rata berusia 11 tahun ke atas, sesuai dengan

perkembangan kognitif Piaget telah memiliki peserta didik untuk memecahkan

masalah melalui kegiatan mengamati. Oleh karena itu materi dalam modul di

susun secara sistematis sehingga siswa dapat dengan mudah memahaminya dan

dapat belajar tanpa atau dengan bimbingan guru.

3. Teori belajar Konstruktivisme

Menurut Slavin, (2005 :225) dalam teori konstruktivisme salah satu prinsip yang

paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak dapat hanya sekedar

memberi pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri

pengetahuan dibenaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini,

dengan, memberikan siswa kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-

ide mereka sendiri dan membelajarkan siswa dengan strategi mereka sendiri untuk

belajar.

Trianto (2012 : 27) berpendapat, esensi dari teori konstruktivisme adalah ide

bahwa siswa sendiri yang menemukan dan mentransformasikan suatu informasi

kompleks apabila mereka menginginkan informasi itu menjadi miliknya.

Konstruktivisme adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa perkembangan

kognitif merupakan suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem arti

dan pemahamannya terhadap realita melalui pengalaman dan interaksi mereka.
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Guru dalam proses pembelajaran tidak memberikan pengetahuan yang sudah jadi

tetapi hanya berupa permasalahan dan rangsangan untuk di bangun sendiri oleh

siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator hanya memberikan arahan dan

menfasilitasi agar siswa dapat menemukan pengetahuannya melalui pengalaman

dengan berinterkasi dengan teman- temannya.

Enam  prinsip yang dapat di ambil dari teori konstruktivisme sebagai berikut.

1. Pengetahuan di bangun oleh siswa secara aktif.

2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa.

3. Mengajar adalah membantu siswa belajar.

4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir

5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa.

6. Guru sebagai fasilitator (Trianto, 2012 :29)

Berdasarkan enam prinsip tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan

di bangun sendiri oleh siswa secara aktif berdasarkan kematangan kognitif yang

dimilikinya. Untuk mengkontruksi pengetahuan diperlukan dukungan dari

berbagai pihak seperti kurikulum yang dapat membuat siswa aktif, sarana belajar

mulai dari bahan ajar, media pembelajaran dan sarana lainnya.

Secara ringkas, teori konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa

untuk memperoleh pengalaman belajar sebanyak-banyaknya dalam membangun

(konstruksi) pengetahuan, ide, atau konsep yang baru didapatkan secara aktif

berdasarkan kepada pengalaman dan pegetahuan yang ada, ide atau konsep yang

diterima melalui diri sendiri, atau berinterkasi dengan orang lain atau berinteraksi
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dengan media. Pembelajaran sosiologi dengan menggunakan hasil pengembangan

diupayakan memberikan rangsangan dan informasi yang disusun dan di organisir

dengan baik dan menarik agar peserta didik termotivasi untuk memperoleh

pengalaman belajar sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan tingkat kognitif

peserta didik.

2.2 Teori Pengembangan  Modul

Menurut Seels and Richey dalam Saprianto, (2012: 31) pengembangan

merupakan salah satu domain teknologi pembelajaran yang merupakan proses

penterjemahan spesifikasi desain berupa fisik. Kawasan pengembangan dapat

diorganisasikan dalam empat kategori: teknologi cetak (yang menyediakan

landasan untuk kategori yang lain), teknologi audio visual, teknologi berlandaskan

komputer dan teknologi terpadu. Di dalam kawasan pengembangan terdapat

keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong baik desain

pesan maupun strategi pembelajaran.

Pada dasarnya kawasan pengembangan dapat dijelaskan dengan adanya:

1. Pesan yang di dorong oleh isi

2. Strategi pembelajaran yang di dorong oleh teori dan

3. Menifestasi fisik dan teknologi perangkat keras, perangkat lunak dan bahan

pembelajaran.

Mengacu pada konsep tersebut, maka pengembangan modul sosiologi berbasis

multikutur termasuk ranah pengembangan (development domain) dalam kategori

teknologi cetak.
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Proses pembelajaran senantiasa melibatkan tiga unsur yaitu, pembelajar, pengajar,

dan bahan ajar. Interaksi yang terjadi pada ketiga unsur tersebut adalah

ketergantungan yang saling meguntungkan dalam rangka mengkontruksi

pengetahuan. Pengajar merujuknya untuk mengorganisasikan dan

mempresentasikan pelajaran. Pembelajaran merujuknya untuk memahami dan

mengembangkan strategi belajar tertentu. Modul sebagai bahan ajar berfungsi

sebagai rujukan guru dan siswa dalam pembelajaran. Sebagai rujukan guru dan

siswa, maka bahan ajar haruslah memenuhi kriteria mudah diajarkan  dan mudah

dipahami siswa. Dengan kata lain bahan ajar menyiapkan petunjuk belajar bagi

pembelajar baik untuk kepentingan belajar mandiri maupun untuk kepentingan

tutorial dalam kegiatan tatap muka.

2.2.1 Pengertian Modul Pembelajaran

Sebagai landasan teori tentang modul, Lestari (2013: 6) menguraikan pengertian

modul sebagai berikut.

Modul merupakan bahan ajar yang di tulis dengan tujuan agar siswa dapat
belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, oleh karena itu
modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan di capai,
isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan sosal, petunjuk kerja,
evaluasi dan balikan terhadap evaluasi. Dengan pemberian modul, siswa
dapat belajar mandiri tanpa harus dibantu oleh guru. Siswa yang memiliki
kecepatan belajar yang rendah dapat berkali-kali mempelajari setiap
kegiatan tanpa terbatas oleh waktu, sedangkan siswa yang kecepatan
belajarnya tinggi akan lebih cepat mempelajari satu kompetensi dasar. Pada
intinya modul sangat mewadahi kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda.

Kedudukan modul merupakan komplemen (pelengkap) bahan ajar yang belum

tersedia, oleh karena itu modul harus didesain secara sistematis, sehingga peran

modul dalam pembelajaran sangat penting sebagai penunjang penyampaian pesan
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yang efektif. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara

efektif. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh

dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik mengasai tujuan belajar

yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi

belajar, dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat

mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing

(Depdiknas, 2008 :4)

Dalam sebuah modul dirumuskan suatu unit pengajaran secara jelas, dari mulai

tujuan yang harus dicapai, petunjuk pembelajaran atau rangkaian kegiatan belajar

yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran sampai kepada evaluasi beserta

pedoman menentukan keberhasilan (Sanjaya, 2010 :331). Uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa modul pembelajaran merupakan unit pembelajaran mikro

yang direncanakan dan ditulis secara sistematis dan operasional yang memuat

tujuan, petunjuk pembelajaran, materi, evaluasi dan orientasi pembelajaran

berpusat pada siswa dengan sistem belajar mandiri.

Belajar yang baik adalah belajar yang dapat menumbuhkan motivasi pebelajar.

Oleh karena itu modul harus yang mampu meningkatkan motivasi belajar,

sehingga tercapaian tujuan belajar efektif, pengembangan modul harus

mempertahankan karakteristik yang diperlukan sebagai modul.
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Karakteristik yang harus muncul dalam modul adalah membelajarkan diri mandiri

(self instruction), berdiri sendiri (stand alone), daya adaptasi (adaptif) dan

bersahabat (user Friendly).

1. Membelajarkan diri (Selft insruksional)

Merupakan karakteristik pentin dalam modul, dengan karakter tersebut

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada

pihak lain. Untuk memenuhi karakter selft insruksional, maka modul harus:

1) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan

pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

2) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang

kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas.

3) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan

materi pembelajaran

4) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinka

untuk mengatur penguasaan peserta didik.

5) Kontektual yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau

konterks kegiatan dan lingkungan peserta didik.

6) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif

7) Terdapat rangkuman materi pembelajaran

8) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik

melakukan penilaian mandiri (self assesment)

9) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta didik

mengetahui tingkat penguasaan materi
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10) Terdapat  informasi tentang rujukan/ pengayaan/ refersi yang mendukung

materi pembelajaran dimaksud.

2. Mandiri (Self Contained)

Modul dikatakan Self Contained bila seluruh materi pembelajaran yang

dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah

memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran

secara tuntas, karena materi belajar dikemas dedalam  satu kesatuan yang

utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu standar

kompetensi/kompetensi dasar harus dilakukan dengan hati-hati dan

memperhatikan keluasan standar kompetensi/kompetsi dasar yang harus

dikuasai oleh peserta didik.

3. Berdiri sendiri (Stand Alone)

Stand Alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak

tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus digunakan bersama-

sama dengan bahan ajar/media lain. Dengan menggunakan modul, peserta

didik tidak perlu bahan ajar lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas

pada modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung

pada bahan ajar lain yang digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak

dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.

4. Daya Adaptasi (Adaptif)

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut
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dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat keras (hardware).

5. Bersahabat/Akrab (User Friendly)

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau sahabat dengan

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses

sesuai dengan  keinginan.  Penggunaan bahasa yang sedaerhana, mudah

dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan, merupakan

salah satu bentuk user frindly, menurut Daryanto (2013 : 9).

2.2.2 Desain modul pembelajaran

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pengembangan suatu modul

menetapkan desain atau rancangannya. Desain menurut Oemar hamalik (1993:12)

adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan dan teknik yang ditempuh

dalam memulai dan melaksanakan suatu kegiatan.

Kedudukan desain dalam pengembangan modul adalah sebagai salah satu dari

komponen prinsip pengembangan yang mendasari dan memberi arah teknik dan

tahapan penyususunan modul. Didalam pengembangan modul, terdapat sejumlah

prinsip yang perlu diperhatikan. Modul harus dikembangkan atas dasar hasil

analisis kebutuhan dan kondisi. Selanjutnya, dikembangkan desain modul yang

dinilai paling sesuai dengan berbagai data dan informasi objektif yang diperoleh

dari analisis kebutuhan dan kondisi.
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Berdasarkan desain yang telah dikembangkan, disusun modul per modul yang

dibutuhkan. Proses penyusunan modul terdiri dari tiga tahapan pokok. Pertama,

menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Pada

tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari kompetensi yang akan

dipelajari, karakteristik peserta didik dan karakteristik konteks dan situasi dimana

modul akan digunakan.

Kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Komponen isi modul antara

lain meliputi: tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, subtansi atau

materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar dan komponen pendukungnya.

Ketiga, mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan

agar semua aspek kopetensi (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap terkait) dapat

dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Daryanto

(2013 : 12)

2.2.3 Elemen Mutu Modul

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan

perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan

dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya,

yaitu format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong, dan konsistensi

(Depdiknas, 2008 :12) yang dijabarkan, sebagai berikut.
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1. Format

1) Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional. Penggunaan

kolom tunggal atau multi harus dengan bentuk dan ukuran kertas yang

digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan

perbandingan antar kolom secara proporsional.

2) Gunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang tepat. Penggunaan

format kertas secara vertikal atau horizontal harus memperhatikan tata letak

dan format pengetikan.

3) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk

menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Dapat berupa

gambar, cetak tebal, cetak miring atau lainnya.

2. Organisasi

1) Tampilan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akan dibahas

dalam modul.

2) Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang

sistematis, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi

pembelajaran.

3) Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa sehingga

informasi mudah dimengerti

4) Organisasikan antar bab, antar unit dan antar paragrap dengan susunan dan

alur yang memudahkan peserta didik memahaminya.
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5) Organisasikan antar judul, sub bab judul dan uraian yang mudah diakui oleh

peserta didik

3. Daya Tarik

Daya modul ditempatkan di beberapa bagian seperti:

1) Bagian sampul (covnakaner) depan, dengan mengkombinasikan warna, gambar

ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf yang serasi

2) Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan berupa gambar atau

ilustrasi, percetakan huruf tebal, miring, geris bawah atau warna

3) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik

4. Bentuk dan Ukuran Huruf

1) Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan

karakteristik umum peserta didik

2) Gunakanlah perbandingan huruf yang proporsional antar judul, sub judul dan

isi naskah

3) Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat membuat

proses membaca menjadi sulit.

5. Ruang (spasi kosong)

Gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah

kontras penampilan modul. Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan

catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik. Gunakan
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dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional. Penempatan ruang

kosong dapat dilakukan di beberapa tempat seperti:

1) Ruangan sekitar judul bab dan sub bab

2) Batas tepi atau marjin; batas tepi yang luas memaksa perhatian peserta didik

untuk masuk ke tengah halaman

3) Spasi antar kolom; semakin kolomnya semakin luas spasi diantaranya

4) Pergantian antar paragraf dan dimulai dengan huruf kapital

5) Pergantian antar bab atau bagian

6. Konsistensi

1) Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke halaman.

Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan

ukuran huruf yang terlalu banyak variasi.

2) Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antar judul dengan baris pertama, antara

judul dengan teks utama. Jarak baris atau spasi yang tidak sama sering

dianggap buruk, tidak rapi.

3) Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun

margin/batas-batas pengetikan.

2.2.4 Prosedur Penyusunan Modul

Modul pembelajaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip  pengembangan suatu

modul, meliputi: analisis kebutuhan, pengembangan desain modul, implementasi,

penilaian, evaluasi dan validasi, serta jaminan kualitas. Pengembangan suatu

modul dilakukakan dengan tahapan yaitu, menetapkan strategi pembelajaran dan
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media, memproduksi modul dan mengembangkan perangkat penilaiaan. Dengan

demikian, modul  disusun berdasarkan desain yang telah ditetapkan. Dalam

konteks ini desain modul ditetapkan berdasarkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. Adapun kerangka modul pada

pedoman ini telah ditetapkan atau dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan

tanpa harus mengurangi ketentuan-ketentuan minimal yang harus ada dalam suatu

modul.

Materi atau isi modul yang ditulis harus sesuai dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang disusun. Isi modul mencakup subtansi yang dibutuhkan

untuk menguasai suatu kompetensi. Sangat disarankan agar satu kompetensi dapat

dikembangkan menjadi satu modul, tapi dengan pertimbangan karakteristik

khusus, keluasaan dan kompleksitas kompetensi, sehingga dimungkinkan satu

kompetensi dikembangkan menjadi lebih dari satu modul. Selanjutnya, satu

modul disarankan terdiri dari 2-4  kegiatan pembelajaran. Apabila pada standar

kompetensi yang ada pada KTSP/Silabus/RPP ternyata memiliki lebih dari 4

kompetensi dasar, maka sebaiknya dilakukan reorganisasi standar kompetensi

(SK) dan kompetensi dasar (KD) terlebih dahulu. Menurut Daryanto, (2013 : 16)

Langkah-langkah penyusunan Modul

Penulisan modul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Modul

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP

untuk mempeoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam



34
mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Nama atau judul modul

sebaiknya  disesuaikan dengan kompetensi yang terdapat   pada silabus dan

RPP.

2. Tujuan analisis kebutuhan

Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan

menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu

satuan program tertentu. Satuan program tersebut dapat diartikan sebagai satu

tahun pelajaran, satu semester, satu mata pelajaran atau lainnya.

Untuk menganalisis kebutuhan modul dapat menggunakan format berikut.

Format Analisis Kebutuhan Modul

Mata Pelajaran :

Standar Kompetensi :

Kompetensi
Dasar

Pengetahuan Ketrampilan Sikap
Judul
Modul

Ketersediaan
Tersedia Belum

Setelah kebutuhan modul ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat peta

modul. Peta modul adalah tata letak atau kedudukan modul pada satu satuan

program yang digambarkan dalam bentuk diaagram. Setiap judul modul dianalisis

keterkaitannya dengan judul modul yang lain dan diurutkan penyajiannya sesuai

dengan urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
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Pemetaan modul dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Silabus RPP

Analisis Pengetahuan, Ketrampilan,
Kebutuhan Sikap

Judul Modul

Pemetaan Daftar Judul Modul

Peta Modul

Gambar 1.1 Pemetaan Modul
(diadaptasi dari Daryanto, 2013)

3. Desain Modul

Desain penulisan modul yang dimaksud disini adalah Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. Di dalam RPP telah memuat

strategi pembelajaran dan media yang digunakan, garis besar materi pembelajaran

dan metode penilaian serta perangkatnya. Dengan demikian RPP diacu sebagai
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desain dalam penyususnan/penulisan modul. Bila hasil uji coba telah dinyatakan

layak barulah suatu modul dapat diimplementasikan secara riil di lapangan.

Langkah-langkah penyusunan buram (konsep) modul dapat dilihat, sebagai

berikut.

Kerangka Modul

Perumusan Tujuan Akhir
Tujuan

Perumusan Sistem Evaluasi
evaluasi

Analisis RPP

Materi

Perumusan Tugas/praktik untuk
Tugas/praktik Penguatan kognitif dan

psikomotor

Penyusunan Tes Kognitif
Evaluasi Tes Psikomotor

Penyusunan
Kunci jawaban Kunci Jawaban

Buram Modul

Gambar 2.2 Penyusunan Buram/ Konsep Modul
(diadaptasi dari Daryanto, 2013)
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4. Implementasi

Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang

telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media dan lingkungan belajar yang

dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai . Strategi pembelajaran dilaksanakan secara kosisten

sesuai dengan skenario yang ditetapkan.

5. Penilaian

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta

didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. Pelaksanaan

penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. Penilaian

hasil belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau

disiapkan pada saat penulisan modul.

6. Evaluasi dan validasi

Modul yang telah ada dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran, secara

periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi dimaksudkan untuk

mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul

dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Validasi merupakan

proses untuk menguji kesesuian modul dengan kompetensi yang menjadi target

belajar. Bila isi modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang

menjadi target belajar maka modul dinyatakan valid (sahih). Validasi dapat

dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli yang menguasai kompetensi yang
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dipelajari. Bila tidak ada, maka dilakukan oleh sejumlah guru yang mengajar pada

bidang atau kompetensi tersebut. Validator memeriksa, apakah tujuan belajar,

uraian materi, bentuk kegiatan, tugas, latihan atau kegiatan lainnya yang ada

dinyakini dapat efektif untuk digunakan sebagai media menguasai kompetensi

yang menjadi target belajar. Bila hasil validasi ternyata menyatakan bahwa modul

tidak valid maka modul tersebut perlu diperbaiki sehingga menjadi valid.

Draft

Validator Validasi Penyempurnaan

Uji Coba Penyempurnaan

Modul

Gambar 2.3 Validasi Modul
(diadaptasi dari Daryanto, 2013)
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7. Jaminan Kualitas

Menjamin bahwa modul yang disusun telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan dalam pengembangan suatu modul, maka selama proses

pembuatannya perlu dipantau untuk menyakinkan bahwa modul telah disusun

sesuai dengan desain yang ditetapkan. Demikian pula, modul yang dihasilkan

perlu diuji apakah telah memenuhi setiap elemen mutu yang berpengaruh terhadap

kualitas suatu modul.

2.3 Konsep Pembelajaran Sosiologi berbasis multikultur

Pendidikan sosiologi ditingkat menegah mencakup empat dimensi yaitu (1)

dimensi pengetahuan (knowladge), (2) dimensi ketrampilan (skill), (3) dimensi

nilai dan sikap (value) dan (4) dimensi tindakan (action). Keempat dimensi

tersebut memilki karakteristiknya sendiri-sendiri. Secara konseptual, pengetahuan

(knowleadge) mencakup : (1) Fakta, (2) konsep, dan (3) generalisasi yang

dipahami oleh siswa.

1. Dimensi Pengetahuan (knowledge)

1) Fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang dan hal-hal

yang terjadi (peristiwa). Dalam pembelajaran sosiologi berbasis multikultur

diharapkan siswa dapat mengenal berbagai jenis fakta khususnya yang

terkait dengan kehidupan dan nilai-nilai multikultur.

2) Konsep merupakan kata-kata atau frase mengelompok, berkatagori, dan

memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Konsep dasar yang
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relevan untuk pembelajaran sosiologi berbasis multikultur diambil terutama

dari materi multikultur. Banyaknya konsep yang terkait dengan materi

sosiologi seperti, isu-isu sosial, dan tema yang berasal dari banyak dimensi

ilmu sosial.

3) Generalisasi merupakan suatu pernyataan dari dua atau lebih konsep yang

saling terkait. Pengembangan konsep dan generalisasi adalah proses

mengorganisir dan memaknai sejumlah fakta dan cara hidup bermasyarakat.

Hubungan antara generalisasi dan fakta bersifat dinamis. Memperkenalkan

informasi baru yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan generalisasi

merupakan cara yang baik untuk mengkondisikan terjadinya proses belajar

bagi siswa. Dengan informasi baru pada siswa dapat mengubah dan

memperbaiki generalisai yang telah dirumuskan terlebih dahulu.

2. Dimensi Ketrampilan (Skill)

Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan ketrampilan yang

sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang mampu

berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis.

Berikut uraian sejumlah ketrampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur

dalam dimensi sosiologi dalam proses pembelajaran, sebagai berikut.

1. Ketrampilan meneliti.

Ketrampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data, secara

umum penelitian mencakup sejumlah aktivitas, sebagai berikut.

1) Mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu.
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2) Mengumpulkan dan mengolah data.

3) Menafsirkan data.

4) Menganalisis data.

5) Menilai bukti-bukti yang ditemukan.

6) Menyimpulkan.

7) Menerapkan hasil temuan dan konteks yang berbeda.

2. Ketrampilan Berpikir

Sejumlah ketrampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap pemecahan

masalah dan pertisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Untuk

mengembangkan ketrampilan berpikir pada diri siswa, perlu adan penguasaan

terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari ketrampilan berpikir tersebut

serta melatihnya di kelas. Beberapa ketrampilan berpikir yang perlu

dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa meliputi, sebagai berikut.

1) Mengkaji dan menilai data secara kritis.

2) Merencanakan.

3) Merumuskan faktor sebab dan akibat.

4) Memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa.

5) Menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau

perbuatan.

6) Curah pendapat (brainstorming).

7) Berspekulasi tentang masa depan.

8) Menyarankan berbagai solusi alternatif.

9) Mengajukan pendaapat dan perpektif yang berbeda.
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3. Ketrampilan Partisipasi Sosial

Dalam belajar sosiologi, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan

bekerjasama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok sangat

penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak orang

menggantungkan hidup melalui kelompok. Beberapa ketrampilan partisipasi

sosial yang perlu diajarkan oleh guru meliputi, sebagai berikut.

1) Mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap

orang lain.

2) Menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain.

3) Mengambil berbagai peran kelompok.

4) Menerima kritik dan saran.

5) Penyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan.

4. Ketrampilan Berkomunikasi

Pengembangan ketrampilan berkomunikasi merupakan aspek penting dari

pendekatan pembelajaran sosiologi khususnya inkuiri sosial. Setiap siswa

diberi kesempatan untuk menggungkapkan pemahaman dan perasaan secara

jelas, efektif dan kreatif. Para siswa hendaknya dimotivasi agar menjadi

pembicara dan pendengar yang baik.

3. Dimensi Nilai dan Sikap (Value and Attitude)

Hakekatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimakasud disini

adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam

diri seseorang atau masyarakat tertentu yang ketika berpikir atau bertindak.
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Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi

antarindividu dalam kelompok seperti keluarga. Himpunan keagamaan kelompok

masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan.

Heterogenitas nilai yang ada di masyarakat tentu menimbulkan masalah tersendiri

bagi guru dalam pelajaran sosiologi di kelas. Di satu pihak, nilai dapat masuk ke

dalam masyarakat dan tidak mungkin steril dari isu-isu yang menerpa dan

terhindar dalam masyarakat demokratis. Di pihak lain, tidak dipungkiri bahwa

nilai tertentu muncul dengan kekuatan yang sama dalam masyarakat dan menjadi

pembelajaran yang baik serta menjadi perlindungan dari berbagai penyimpangan

dan pengaruh luar. Agar ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka

nilai dapat dibedakan atas nilai sustantif dan nilai prosedural, sebagai berikut.

1) Nilai substantif.

Nilai substantif adalah penyajian yang telah dipegang oleh seorang dan

umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan

informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang

berbeda-beda sesuai dengan keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai

dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Dalam mempelajari nilai substantif,

para siswa diajak untuk memahami proses-proses, lembaga-lembaga, dan

aturan-aturan untuk memecahkan konflik dalam masyarakat demokratis.

2) Nilai prosedural.

Nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai

kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran dan menghargai

orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat
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demokratis, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti

yang ada, kerja sama, dan menghormati pribadi orang lain.

4. Dimensi Tindakan (Action)

Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan sosiologi yang penting karena

tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka

pula dapat belajar secara konkrit dan praktis. Dengan belajar dari apa yang

diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas

apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya, para siswa belajar menjadi

warga negara yang efektif di masyarakat.

Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan tingkatan

kelas kurikulum sosiologi. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran sosiologi

meliputi tiga model aktivitas sebagai berikut.

1) Percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara

berorganisasi dan bekerja sama.

2) Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan

3) Pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya

pada saat siswa diajak untuk melakukan inkuiri.

Pada dasarnya hasil belajar sosiologi berbasis multikultur tidak terlepas  dari

peranan guru dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai

dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Dalam pembelajaran

strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.  Menurut

T. Raka Joni (1991:34), mengatakan strategi (strategy) adalah ilmu dan kiat dalam
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memanfaatkan segala yang dimiliki dan dikerahkan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa strategi-strategi belajar adalah

strategi kognitif yang digunakan siswa dalam memecahkan masalah belajar yang

memerlukan keterlibatan dalam proses berpikir dan perilaku, membaca,

meringkas, membuat catatan disamping itu juga memonitor jalan berpikir diri

sendiri.

Sementara Dick & Carey (1990) menyatakan bahwa strategi menunjukkan

komponen umum suatu set bahan ajar instruksional dan prosedur yang akan

digunakan bersama bahan ajar tersebut untuk memperoleh hasil belajar tertentu.

Komponen yang dimaksud, meliputi: kegiatan pra-insruksional, penyajian

informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan tindak lanjut. Secara demikian startegi

menunjukkan langkah-langkah kegiatan (syntax) atau prosedur yang digunakan

dalam menyajiakan bahan ajar kajian untuk mencapai tujuan, kompetensi, hasil

belajar.

Selain pemilihan strategi pembelajaran, hal lain yang menjadi faktor pendukung

berhasil tidaknya proses pembelajaran sosiologi berbasis multikultur adalah

penguasaan materi sosiologi dan kemampuan guru dalam mengintergrasikan nilai-

nilai multikultur kedalam materi sosiologi yang disampaikan. Dengan penguasaan

teori belajar dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai

multikultural maka siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan dapat

memotivasi peserta didik untuk berminat belajar sosiologi dan berminat berusaha

lebih memahami nilai-nilai multikultur yang berkaitan dengan materi ajar.
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Belajar sosiologi berbasis multikultur bukanlah berproses tanpa kehampaan, tetapi

dalam kebermaknaan, di dalamnya terdapat sejumlah nilai-nilai yang disampaikan

kepada peserta didik. Nilai-nilai multikultur tidak datang dengan sendirinya, tetapi

terambil dalam proses belajar mengajar. Ini berarti proses belajar mengajar tidak

terlepas dengan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik agar

pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk hidup atau menintgkatkan kualitas

dirinya serta mampu menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat (life long

education).

2.3.1 Konsep Multikultural

Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata multi (banyak), kultur

(budaya). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat

manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya masing-masing

yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa

bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya (Chorirul, 2013 : 7).

Menurut Abraham A.Maslow dalam Thory of Human Motivation, bahwa salah

satu kebutuhan dasar manusai (basic needs) adalah pengakuan/ penghargaan.

Pengingkaran masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari

ketimpangan di berbagai bidang kehidupan.

Multikultural adalah sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat

manusia dan kemanusiannya. Maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam

perpektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Berangkat dari konsep tersebut

dapat dipahami bahwa multikultural adalah sebuah konsep dimana sebuah
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komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaaan

dan kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, agama, dan lain-lain sebagainya.

Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural

dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dngan budaya-budaya yang beragam

(multikutural). Dan bangsa yang multikutural adalah bangsa yang kelompok-

kelompok etnik atau budaya (ethnic and cultural groups)-nya yang ada dapat

hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existensi yang ditandai oleh

kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Gagasan multikutural ini dinilai dapat mengakomodir kesetaraan budaya yang

mampu meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat yang

heterogen dimana tuntutan akan pegakuan atas eksistensi dan keunikan budaya,

kelompok, etnis sangat lumrah terjadi. Muaranya adalah tercipta suatu sistem

budaya (cultural system) dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan

masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.

2.3.2 Tujuan Pendidikan multikultur

Bagian penting dari Pendidikan multikultur  adalah bagaimana menumbuhkan

sensitivitas siswa akan kekayaan masyarakat yang bersifat plural. Hal itu sejalan

dengan pendapat Bennet, (1989 : 211) bahwa asumsi  dasar pendidikan

multikultur adalah bagaimana kelompok-kelompok etnik yang beragam dapat

menentukan sendiri budaya asing yang mereka miliki atau terima, serta pada saat

yang bersamaan dapat menjadi multikultur. Dengan kata lain, orang-orang dapat

belajar tentang berbagai macam alternatif untuk mempersepsi, berprilaku dan
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mengevaluasi kelompoknya sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan aspek-

aspek multikultur yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama masyarakat tanpa

melakukan pengurangan penerimaan akan kultur-etnisitanya sendiri yang asli.

Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam

mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang

dikaitkan dengan gender, ras, kelas. Sehingga pendidikan multikultural adaltah

suatu sikap dalam  memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras,

budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah atau status sosial ekonomi

seseorang.

Pendidikan multikultur (multicultural education) merupakan strategi pendidikan

yang memanfaatkan keberagam latar belakang kebudayaan dari para peserta didik

sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini

sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan

dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan

budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas (Liliweri, 2005:56).

Dapat dipahami bahwa tujuan umum dari pendidikan multikultur adalah mencapai

keserasian dunia, pemahaman yang mendorong kita untuk hidup bersama dalam

dunia yang beragam penduduknya. Tanpa pemahaman dan pengertian yang benar

dan segala segi, kita tidak bisa menghindarkan diri dari peperangan  dan konflik.

Secara lebih khusus, tujuan utama dari pengajaran multikultur adalah untuk

mengembangkan kesadaran, bahwa kebutuhan dan aspirasi kita sebagai manusia

memiliki persamaan.
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Konsep dasar pendidikan multikultur mengandung pesan kultural dan

kemanusian, pada tingkatan lokal maupun global. Berikut ini adalah nilai-nilai inti

dan tujuan yang ada dalam konsep pendidikan  multikultur.

Menururt Bernnet seperti dikutip Tilaar (2003:171-172)

“ada empat macam nilai inti dan enam macam tujuan dari pendidikan
multikultur. Empat nilai ini (core values) yang terkandung dalam
pendidikan multikultural adalah: 1) apresiasi terhadap adanya kenyataan
pluralitas budaya dalam masyarakat; 2) pengakuan  terhadap harkat
masyarakat dunia; 3) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia; 4)
pengembagan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Selanjutnya
dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pendidikan
multikultural adalah: (1) mengembangkan perpektif sejarah hidup yang
beragam dari masyarakat; (2) memperkuat kesadaran budaya yang hidup
dalam masyarakat; (3) memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-
budaya yang hidup di masyarakat; (4) membasmi rasisme, seksisme dan
berbagai jenis prasangka; (5) mengembangkan kesadaran atas kepemilikan
planet bumi dan (6) mengembangkan ketrampilan aksi sosial.”

Pengembangan muatan atau isi buku ajar sosiologi berbasis multikultur meliputi

beberapa komponen, sebagai berikut.

1. Keterpaduan isi bahan ajar, dimana guru mengintegrasikan bahan, data, contoh

dari berbagai budaya atau perbedaan.

2. Kontruksi pengetahuan, yaitu guru membantu siswa memahami bahwa

pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh budaya masing-masing.

3. Mengurangi prasangka, yang dilakukan dengan cara mengembangkan iklim

pesan demokratik dan toleransi pada setiap siswa.

4. Pemberdayaan kultur sekolah, yang dilakukan dengan cara menciptakan ikim

kondusif bagi pengembangan akademik maupun emosional siswa.
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Sedangkan isi pesan buku ajar sosiologi berbasis multikutur memuat tentang visi

dan misi demokratisasi, kesetaraan dan kebebasan. Dengan tujuan yaitu 1) guru

mensensitifkan terhadap keragaman siswa, 2) membantu siswa mengembangkan

warisan budayanya, 3) membantu semua siswa mengembangkan pemahaman dan

apresiasinya terhadap kelompok budaya lain. Adapun strategi pembelajaran yang

digunakan dengan model pembelajaran yang berpusat pada siswa.

2.4 Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan

untuk menghasilkan seperangkat pembelajaran berdasarkan teori yang

pengembangan yang sudah ada. Banyak model pengembangan yang telah

dikembangkan oleh para ahli. Dalam penelitian pengembangan ini desain model

pembelajaran yang digunakan adalah model Dick and Carey.

Dick dan Carey (2005 : 2) melihat desain pembelajaran sebagai sebuah sistem dan

menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis.  Terdapat sepuluh

tahapan yang akan dilewati dalam proses perencanaan dan pengembangan

pembelajaran seperti yang terlihat pada gambar berikut.
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Conduct Revise
Instruction Instruktion
Analysis

Identily Write Develop develop Develop Develop
Instructional performance criterion instructionl select Formative
Goals Goals strategi Instruction Evalution

Tes Material

Identify Develop
Entry Sumative
Behavior Evalution

Gambar 2.2 Desain model pengembangan Dick and Carey (Dick and Carey,
2005 : 35)

Komponen sekaligus merupakan langkah-langkah utama dari model desain Dick

dan Carey terdiri atas, sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran.

2. Melakukan analisis pembelajaran.

3. Menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran.

4. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus.

5. Mengembangkan instrumen penilaian.

6. Mengembangkan strategi pembelajaran.

7. Mengembangkan dan memilih materi ajar.

8. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif.

9. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran.

10. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif.
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Model Dick dan Carey cocok diterapkan untuk e-learning skala kecil, misalnya

dalam bentuk unit, modul, atau lesson. Ada beberapa kelebihan dari model ini

antara lain sebagai berikut.

1. Setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti.

2. Teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan.

3. Merupakan model atau perencanaan yang teperinci sehingga mudah diikuti.

4. Adanya revisi pada analisis instruksional, dimana hal tersebut meerupakan

hal yang sangat baik karena apabila terjadi kesalahan maka segara dilakukan

perubahan analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan didalamnya ikut

mempegaruhi kesalahan pada komponen setelahnya.

5. Model Dick dan Carey sangat lengkap komponennya, hampir mencakup

semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran.

Namun demikian model Dick dan Carey memiliki kelemahan sebagai berikut.

1. Kaku, karena setiap langkah telah ditentukan.

2. Tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai

dengan langkah-langkah tersebut.

3. Tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar.

4. Uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan

revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif.

5. Pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran

maupun pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak

secara jelas ada tidaknya penilaian pakar (validasi)
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2.5 Pengembangan Bahan Ajar Sosiologi Berbasis Multikultur Model Dick

and Carey

Model rancangan pembelajaran merupakan kerangka acuan spesifikasi sumber

belajar yang sesuai dengan kebutuhan pebelajar, dan sebagai acuannya adalah

kurikulum yang berlaku. Pengembangan pembelajaran sebagai suatu proses yang

sisstematis untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang siap digunakan.

Dalam proses pembelajaran dapat menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang

efektif dan efisien. Dalam penelitian ini digunakan pengembangan model Dick

and Carey.

Model pembelajaran Dick dan Carey merupakan model pembelajaran yang

dikembangkan melalui pendekatan sistem (System Approach). Terhadap

komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi

analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Model sistem

pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dkk terdiri atas beberapa komponen

yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktifitas pembelajaran yang lebih

besar.  Dick dan Carey memasukan unsure kognitif dan behavioristik yang

menekankan  pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkan.

Dick dkk mengembangkan model desain sistem pembelajaran ini berdasarkkan

pada pemikiran dan karya besar Robert M. Gagne “ The Conditions of Learning”.

Pengembangan model desain sistem pembelajaran ini tidak hanya diperoleh dari

teori dan hasil penelitian, tetapi juga dari pengalaman praktis yang diperoleh di

lapangan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses

yang sistematis yang menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk dapat menciptakan
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desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam

mengatasi  masalah-masalah pembelajaran.

Langkah-langkah pengembangan bahan ajar model Dick and Carey :

1. Mengidentifikasi Tujuan Instruksional

Tujuan instruksional rumusan adalah pernyataan mengenai suatu perilaku

yang harus dilakukan perserta didik sebagai hasil dari pembelajaran, (Dick &

Carey, 2005 :33). Menurut Pribadi , (2011 :101), rumusan tujuan

pembelajaran dapat dikembangkan baik dari tujuan pembelajaran yang sudah

ada pada silabus maupun dari hasil analisis kinerja. Tujuan instruksional yang

digunakan penelitian ini diambil dari Kompetensi Inti (KI) yang disusun oleh

pemerintah.

2. Melakukan Analisis Pembelajaran

Setelah menentukan tujuan instruksional yang ingin dicapai, langkah

selanjutnya adalah melakukan analisis instruksional. Dalam prosesnya Dick

& Carey (2005 :56) membaginya dalam dua tahap. Tahap pertama adalah

mengklasifikasi tujuan instruksional ke dalam empat domain pembelajaran

yaitu, sikap, kemampuan intelektual (kognitif), informasi verbal dan

ketrampilan psikomotoris. Akan tetapi penelitian ini tujuan instruksional

hanya akan diklasifikasikan ke dalam tiga komponen yaittu kognitif, afektif

dan psikomotoris seperti menurut (Pribadi 2011:102).

Tahap kedua yaitu mengidentifikasi tahapan-tahapan wajib yang harus

dilakukan peserta didik lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini
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akan mudah dilakukan apabila dirunut dalam bentuk diagram yang

menggambarkan keterkaitan hubungan ketiga domain agar memudahkan

peserta didik melakukan apa yang tercantum dalam tujuan instruksional (lihat

Dick & Carey, (2005) dan Pribadi,( 2011 :102)

3. Mengidentifikasi Tingkah laku masukan dan Karakteristik Peserta
Didik

Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik peserta didik sangat

perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas perorangan untuk dapat dijadikan

sebagai petunjuk dalam mempersisapkan strategi pengelolaan pembelajaran.

Aspek-aspek yang diungkapkan dalam kegiatan ini bisa berupa bakat,

motivasi belajar, kemampuan berpikir, minat, atau kemampuan awal. Untuk

mengungkap kemampuan awal mereka dapat dilakukan dengan pemberian tes

tingkat bawahan atau tes yang berkaitan dengan materi ajar sesuai dengan

panduan kurikulum. Adapun minat, motivasi belajar, kemampuan berpikir,

gaya belajar dan lain-lain dapat dilakukan dengan bantuan tes baku yang telah

dirancang para ahli.

4. Merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus

Tahapan selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih

spesifik. Dalam  penelitian ini, tujuan yang dimaksud adalah Kompetensi

Dasar (KD) dan indikator. KD diambil dari silabus yang disusun oleh

pemerintah sedangkan indikator dirumuskan merupakan turunan dari KD

yang bersifat operasional dan lebih rinci.
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5. Mengembangkan instrumen penilaian

Berdasarkan KI dan KD yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya yaitu

mengembangkan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

berupa instrumen kemampuan belajar kognitif, afeksi, dan psikomotorik yang

telah dibahas di sub bab sebelumnya. Instrumen- instrumen tersebut dapat di

lihat di Lampiran (RPP).

6. Mengembangkan Strategi Pembelajaran

Dalam strategi pembelajaran, menjelaskan keomponen umum suatu perangkat

material pembelajaran dan mengembangkan materi secara prosedural

haruslah berdasarkan karakteistik siswa. Dalam mengurutkan dan

merumpunkan tujuan kedalam pembelajaran ada tiga tahap, yaitu 1)

mengurutkan dan merumpunkan tujuan kedalam pembelajaran; 2)

merencanakan pembelajaran, pengetesan, dan tindak lanjut; 3) menyusun

alokasi waktu berdasarkan strategi pembelajaran. Komponen strategi

pembelajaran terdiri atas: (1) kegiatan prapembelajaran, (2) penyajian

informasi, (3) peran serta peserta didik, dan (4) kegiatan tindak lanjut.

7. Mengembangkan dan memilih material pembelajaran

Tiga pola yang dapat diikuti oleh pengajaran untuk merancang atau

menyampaikan pembelajaran, yaitu sebagai berikut.

1) Pengajaran merancang bahan pembelajaran individual, semua tahap

pembelajaran dimasukkan kedalam bahan, kecuali pretes dan postes

2) Pengajaran memilih dan mengubah bahan ajar yang ada agar sesuai

dengan strategi pembelajaran. Peran pengajar akan bertambah dalam
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menyampaikan pembelajaran. Beberapa bahan mungkin saja disampaikan

tanpa bantuan pengajar, jika tidak ada, pengajar harus memberi penjelasan.

3) Pengajaran tidak memakai bahan, tetapi menyampaikan semua

pembelajaran yang telah disusunnya. Pengajar menggunakan strategi

pembelajaran sebagai pedoman termasuk latihan dan kegiatan kelompok.

8. Mendesain dan melakukan Evaluasi Formatif

Setelah draf selesai dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mendesain

dan meakukan evaluasi formatif. Ada tiga evaluasi formatif yang disarankan

pribadi (2011: 106) yaitu evaluasi perorangan, evaluasi kelompok kecil, dan

evaluasi lapangan. Pada tahap ini, proses pengembangan produk akan

diintegrasikan kembali menggunakan tahapan penelitian dan pengembangan

Borg & Gall sehingga tahapan eveluasi akan dibahas dalam su-sub

berikutnya.

9. Merevisi bahan Pembelajaran

Untuk penyempurnaan bahan pembelajaran sehingga lebih menarik, efektif

bila digunakan dalam keperluan pembelajaran, sehinggua memudahkan untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk dapat merevisi

pembelajaran, dilakukan sesuai data yang diperoleh dari evaluasi formatif,

yaitu penilaian perorangan, penilaian kelompok kecil, dan akhir uji coba

lapanagan. Ada dua revisi yang perlu dipertimbangkan, yaitu (a) revisi

terhadap isi atau substansi bahan pembelajaran agar lebih cermat sebagai alat

belajar, (b) revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan

pembelajaran. Untuk keperluan bahan pembelajaran ada 4 (empat) macam
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keterangan pokok yang menjadi sumber dalam melakukan revisi, yaitu, (1)

ciri anak didik dan tingkah laku masukkan, (2) tanggapan langsung terhadap

pembelajaran termasuk tes sisipan, (3) hasil belajar pasctes, (4) jawaban

terhadap kuisioner.

10. Mendesain dan melaksanakan Evaluasi Sumatif

Melalui evaluasi sumatif dapat diterapkan atau diberikan nilai apakah suatu

desain pembelajaran, dimana dasar keputusan penilaian didasarkan pada

keefektifan dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu,

evaluasi sumatif diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan, yang diperhatikan oleh unjuk kerja siswa, Hamzah (2006:24-32)

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Mata pelajaran sosiologi yang diajarkan di tingkat SMA selain menyampaikan

materi-materi sosiologi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan

silabus KI –KD yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga dapat menjadi media

dalam pembentukan karakter peserta didik menjadi seorang pribadi yang

memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, dan

berperilaku menghormati, tulus dan toleran terhadap masyarakat yang plural.

Realisasi tujuan pembelajaran sosiologi berbasis multikultur tersebut memerlukan

bahan ajar yang mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan studi pendahuluan

di lapangan ditemukan bahwa dalam proses pembelajaran belum tersedia bahan

ajar sosiologi yang mengitegrasikan nilai-nilai multikultur dalam materi.
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Salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan

merancang dan mengembangkan bahan ajar. Tujuan penelitian pengembangan ini

adalah untuk menghasilkan bahan ajar mata pelajaran sosiologi berbasis

multikultur yang dirancang dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan siswa kelas XI di SMAN 1 Kotagajah dengan menggunakan model

Dick & Carey.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut.

Teori Belajar dan
Multikultur

Kompetensi Kebutuhan Rancangan Uji coba bahan ajar
peserta didik Bahan ajar bahan ajar bahan ajar Sosiologi

Sosiologi Sosiologi berbasis
multikultur

Karakteristik dan KI, Kompetensi
Materi pembelajaran Dasar dan Indikator

Gambar 2.4 : Kerangka pikir penelitian

2.7 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan bahan ajar, adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan modul pembelajaran kimia untuk kelas XI semester III program

Kejuruan Teknik Otomotif dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah

(PBL) oleh Farida Andriani mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri



60
Malang. Hasil penelitiannya sebagai berikut, pembelajaran kimia di sekolah

menengah kejuruan tidak dikaitkan secara langsung dengan pelajaran

produktif. Dalam kondisi ini siswa cenderung tidak terlibat secara aktif dan

kreatif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kimia akan lebih bermakna

jika mampu menciptakan kondisi pembelajaran bagi siswa untuk terlibat secara

aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai dengan

menyediakan modul kimia yang berkaitan secara langsung dengan pelajaran

produktif. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan modul pembelajaran

kimia tentang baterai otomotif untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) kelas XI semester tiga. Modul ini dikembangkan berdasarkan

pembelajaran berdasarkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sumartinah (2012) mahasiswa Pascasarjana

Pendidikan IPS Universitas Lampung tentang Pengembangan Modul Akutansi

Berbasis Kompetensi untuk siswa SMA dan MA kelas XI, hasil uji efektifitas

menunjukkan bahwa modul akutansi berbasis kompetensi telah mampu

meningkatkan kopentensi siswa sehingga tercaoai standar kompetensi lulusan

(SKL) secara tuntas.

3. Pengembangan modul IPS Berbasis Ketrampilan Sosial  untuk siswa SMP

kelas 8.  Hasil penelitian ini dilakukan oleh Juwariah (2013). Hasil analisis data

uji coba produk, menunjukkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan modul

IPS berbasis ketrampilan sosial siswa SMP kelas 8 lebih efektif dibandingkan

dengan menggunakan paket di sekolah.
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2.8 Hipotesis

Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Modul sosiologi yang berbasis multikultur pada siswa kelas XI SMA Negeri 1

Kotagajah dapat memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesadaran

pendidikan multikultur.

2. Ho: Tidak ada perbedaan efektivitas hasil belajar sosiologi yang

menggunakan modul dengan yang tidak menggunakan modul

sosiologi berbasis multikultur pada siswa SMAN 1 Kotagajah

Ha : Ada perbedaan efektivitas hasil belajar sosiologi yang menggunakan

modul dengan yang tidak menggunakan modul sosiologi berbasis

multikultur pada siswa SMAN 1 Kotagajah


