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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
BERBASIS MORAL REASONING

PADA MATERI SUARA HATI
UNTUK KELAS X SMU

Oleh

ANDREAS SUNARYO

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 1) kondisi bahan ajar
dan potensi bahan ajar yang akan dikembangkan, 2) efektifitas, 3) efisiensi, dan 4)
kemenarikan.  Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian dan
pengembangan bahan ajar modul. Penelitian dilakukan di SMU Xaverius
Pahoman, SMU Xaverius Pringsewu dan SMU Bhakti Baradatu. Pengumpulan
data mengunakan observasi, wawancara tidak terstruktur, angket dan tes. Data di
analisis secara statistik deskriptif dan n-Gain. Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa: 1). Pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa (15-
17 th) kurang termotivasi untuk belajar menggunakan sumber belajar buku paket,
sehingga bahan ajar berupa modul berpotensi untuk dikembangkan dan digunakan
sebagai sumber belajar siswa . 2). Produk modul terbukti efektif dengan dengan
skor dari nilai n-Gain kelas eksperimen (14.91 ) > nilai n-Gain kelas kontrol
(14,71). 3) Penggunaan modul efisien digunakan dalam pembelajaran, dengan
nilai efisiensi ( 1,5) . 4). Modul masuk dalam kategori menarik (88,85%).

Kata Kunci : bahan ajar, modul, moral reasoning



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF TEACHING MODULE OF CATHOLIC
EDUCATION BASED ON MORAL REASONING METHOD ON

CONSCIENCE TOPIC
FOR 1ST YEAR OF HIGH SCHOOL STUDENT

By

ANDREAS SUNARYO

The purpose of this study is to describe: 1) the condition of existing teaching
materials and the potential of teaching materials to be developed, 2) effectiveness,
3) efficiency, and 4) attractiveness. The study used  a research and development
approach. The research was conducted at three high schools SMA Xaverius
Pahoman, SMA Xaverius Pringsewu and SMU Bhakti Baradatu. The data were
collected using observation, unstructured interviews, questionnaires and class
tests. The data were analyzed using descriptive statistic and n-Gain statistic. The
conclusions of this study were: 1). The learning condition is still teacher-centered,
the characteristics of students aged 15-17 years are less motivated to learn to use
book learning resources, so that the potential to be developed in the form of
module teaching materials. 2). Effective module product with category index gain
high, everage value of n-Gain experimental class (14,91) > control class (14, 71).
3). Efficient use of module used in learning, with efficiency values of (1,5) . 4).
The appeal of modules in the category of interest (88.85%).

Keywords : teaching materials, modules, moral reasoning
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana untuk memberikan respons konstruktif terhadap 

permasalahan kehidupan sehari-hari, agar kualitas kehidupan manusia semakin 

meningkat. Menyadari akan pentingnya posisi strategis pendidikan sebagai sarana 

memajukan peradaban bangsa, Undang- undang Dasar 1945 mengamanatkan 

kepada pemerintah agar menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.  

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

Agama memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat manusia.Agama 

menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, 

damai dan bermartabat. Menyadari bahwa peran agama amat penting bagi 



2 

kehidupan umat manusia maka internalisasi agama dalam kehidupan setiap 

pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan  baik 

pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat (Emiyan, 2001: 

8).  

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan berakhlak 

mulia serta peningkatan  potensi spiritual. Akhlak  mulia  mencakup  etika, budi 

pekerti, dan moral  sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan 

potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai   

keagamaan dalam  kehidupan individual ataupun kolektif  kemasyarakatan. 

Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi  

berbagai potensi yang dimiliki manusia yang  aktualisasinya  mencerminkan  

harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan (Suparno, 2002: 29).  

Mata  pelajaran  Pendidikan  Agama Katolik dan Budi Pekerti  merupakan salah  

satu  mata  pelajaran  wajib yang diajarkan di berbagai  jenjang sekolah. 

Pendidikan agama Katolik adalah  usaha yang dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam  rangka mengembangkan  kemampuan  peserta didik 

untuk  memperteguh iman dan ketaqwaan  terhadap Tuhan Yang  Maha Esa sesuai 

dengan ajaran Yesus dan  iman Gereja Katolik, dengan tetap memperhatikan 

penghormatan terhadap agama lain dalam  hubungan kerukunan antar umat 

beragama dalam  masyarakat untuk mewujudkan persatuan  nasional (Adisusanto, 

2007: 8).  
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Secara umum, pendidikan  agama di sekolah  bukan sekedar menjadikan siswa 

untuk beriman  saja tetapi  juga menjadikan  siswa  sebagai orang yang dapat 

mempertanggung jawabkan  imannya dengan  pengetahuan  yang  dimilikinya.  

Pembelajaran akan berjalan  secara efektif  dan efesien jika menggunakan  bahan 

ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mendukung kompetensi yang  hendak  

dicapai, memiliki uraian sistematis, tes yang standar  serta strategi  pembelajaran  

yang cocok dalam  setiap pembelajaran di kelas. Namun, berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru-guru Pendidikan  Agama Katolik yang bergabung dalam 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) , proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Katolik di sekolah hanya mengandalkan buku paket  yang  terkesan sulit 

dipahami oleh siswa karena materi yang terdapat dalam  buku paket  sangat 

terbatas. Di sisi lain, guru belum banyak yang membuat bahan  ajar untuk 

membantu siswa mudah belajar  mandiri.  Hasil belajar siswa Kelas X IIS  SMA  

Xaverius Pahoman Bandar Lampung  Semester  Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 

dirasakan belum optimal. Hal  itu dapat dilihat dar hasil ulangan  harian  yang 

diperoleh siswa yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan  Minimal (KKM). Tabel 

1.1.  berikut ini menujukkan Prestasi Ketuntasan Belajar PAK  Siswa Kelas X  IIS  

1- 4 SMA Xaverius Pahoman Bandar Lampung  pada KD 3.5, dan KD. 4.5 
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Tabel 1.1 Prestasi Ketuntasan Belajar PAK  Siswa Kelas X  IIS  1- 4 SMA 

Xaverius Pahoman Bandar Lampung  pada KD 3.5, dan KD. 4.5 

 

 
Materi 

Pembelajaran 
Banyak Siswa 

Mendapat Nilai Di 

atas atau Sama dengan 

KKM 

Banyak Siswa Mendapat 

Nilai Di bawah  KKM 
 

Jumlah 

Siswa 
Persentase Jumlah Siswa Persentase 

Suara Hati  
70 50,42% 69 

49,58% 

 
Bersikap Kritis dan 

Bertanggung jawab 

Terhadap Pengaruh 

Media Masa 

81 59, 66% 58 40,34% 

Bersikap Kritis 

terhadap Idiologi 

dan Gaya Hidup 

yang Berkembang  

59 41,18% 80 58,82% 

Rerata Presentase 
50,46% 

 

 

 

49, 54% 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dari 139 siswa kelas  X  IIS  yang  mendapat  nilai di 

atas atau sama dengan KKM  pada  materi  Suara Hati  sebanyak  70 siswa, 

sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 49,58%  tidak  mencapai  

KKM . Kemudian  pada materi Bersikap Kritis dan Bertanggungjawab Terhadap 

Pengaruh Media Masa sebanyak  81 siswa mencapai  KKM atau  sebanyak  

40,34%  siswa tidak mencapai KKM.  Sedangkan materi  Bersikap Kritis terhadap 

Idiologi dan Gaya Hidup yang Berkembang sebanyak 59 mencapai  KKM atau 

58,82% siswa tidak mencapai KKM.  

 

Banyak faktor yang menyebabkan  hasi nilai siswa rendah, salah satunya diduga 

karena belum dikembangkan dan digunakannya bahan ajar secara optimal. 
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Wawancara dan angket dengan guru Pendidikan Agama Katolik  di SMU 

Xaverius Pahoman terkait bahan ajar Pendidikan Agama Katolik  memberikan 

informasi bahwa bahan ajar yang digunakan berisi kumpulan ringkasan materi, 

bersifat umum, kurang menarik, dan kurang variatif. Guru hanya menyediakan 

bahan ajar berupa paket yang sudah tersedia,  berisi kumpulan ringkasan materi, 

bersifat umum, kurang menarik dan kurang variatif.  Bahan ajar Pendidikan 

Agama Katolik dan Budi Pekerti  belum menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung kepada siswa.  Oleh karena itu diperlukan 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim guru Pendidikan Katolik agar 

pembelajaran menjadi efesien dan juga efektif dengan mengembangkan kreatifitas 

guru untuk merencanakan dan membuat bahan ajar yang diharapkan sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Salah satu bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa, dan dapat digunakan untuk belajar baik di kelas maupun secara pribadi, 

yaitu modul.  

Mahmud ( 2012:1), dalam bukunya menyatakan bahwa 

Keunggulan modul adalah berfokus pada kemampuan individual untuk 

bekerja sendiri dan lebih bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya, 

adanya control terhadap hasil belajar melalui pengunaan standar 

penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul, relevansi kurikulum 

ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga siswa 

dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan 

diperolehnya.  

Tujuan pembelajaran modul adalah:  

1. Dapat belajar sesuai kesanggupan dan lamanya waktu yang digunakan 

mereka masing-masing 

2. Dapat belajar sesuai dengan cara dan teknik mereka masing-masing.  

3. Memberikan peluang yang luas untuk memperbaiki kesalahan dengan 

remedial dan banyaknya ulangan.  

Selain itu menurut Nasution (2003:23) dalam bukunya juga menyatakan: 
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Keuntungan mengunakan modul antara lain memudahkan siswa belajar, 

adanya feedback atau balikan yang banyak dan segera, penguasaan bahan 

atau materi lebih tuntas, siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan 

modulnya sendiri dengan kemampuannya dan dapat melatih siswa untuk 

belajar secara mandiri.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa modul dapat menuntun 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran secara mandiri, melakukan latihan soal dan 

menyelesaikan evaluasi serta dapat mengukur kemampuan siswa itu sendiri.  

Tujuan utama belajar dengan menggunakan modul adalah untuk meningkatkan 

efektifitas pembelajaran di sekolah dan efesiensi baik dari segi waktu dan dana, 

fasilitas, maupun untuk mencapai tujuan secara optimal. Sehubungan dengan itu 

Piaget dalam Crain ( 2004: 200) membagi karakteristik  peserta didik pada tingkat  

SMA (umur 15 – 18 tahun) dikategorikan  pada tingkat  Operasional  formal (11 

tahun ke atas).  Pada tingkat  ini anak  mempunyai kemampuan abstrak dan dapat  

memecahkan  masalah verbal.  Karakter ini sesuai dengan  karakter  materi  PAK  

tentang  Suara Hati. Dalam  materi modul ini akan dipaparkan  masalah-masalah 

suara hati, bersikap kritis dan bertanggungjawab terhadap pengaruh  media massa, 

bersikap kritis terhadap idiologi dan  gaya hidup yang berkembang dewasa ini.   

Dalam konteks pembelajaran, guru adalah  pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi  peserta didik. (Peraturan Pemerintah RI nomer 74 tahun 2008 

tentang Guru).  Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Standar  Nasional Pendidikan pada pasal 19, ayat 1 mengamanatkan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
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inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Kemudian dalam pasal 28, ayat 1 mengamanatkan 

bahwa: Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning 

agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik 

Berdasarkan kutipan regulasi pendidikan tersebut, dapat dipahami secara jelas 

bahwa proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan manapun, 

secara yuridis formal dituntut harus diselenggarakan secara aktif, inovatif, kreatif, 

dialogis, demokratis dan dalam suasana yang mengesankan dan bermakna bagi 

peserta didik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perundangan dan 

peraturan pendidikan yang berlaku di Indonesia, mengindikasikan pentingnya 

diterapkan strategi pembelajaran yang memperdayakan peserta didik. Karena itu 

guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi lebih efektif  dan menarik 

sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat siswa merasa senang 

dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut.Upaya yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran  

adalah  memilih Model pembelajaran yang  tepat dan sesuai dengan karakteristik 

siswa. Suasana kelas perlu dibangun dan direncanakan sehingga siswa dapat 

berinteraksi satu sama lain (Trianto, 2014:8 ) 

Berdasar latar belakang di atas diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan 

pembelajaran. Salah satu alternatif solusi yaitu pengembangan  Modul  
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Pembelajaran  berbasis Moral Reasoning dengan materi Hati Nurani.  Modul 

pembelajaran ini  menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis 

atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan. Diharapkan modul  ini 

akan memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran 

Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti sehingga kompetensi dan hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan. 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti dapat mengidentifikasi  

masalah-masalah yang muncul sebagai berikut.  

1. Hasil belajar  Pendidikan Agama dan Budi Pekerti belum optimal yaitu 

47,90% siswa kelas X IIS belum mencapai KKM atau sebanyak 58,82 siswa 

belum mencapai KKM materi  suara hati,  bersikap kritis dan 

Bertanggungjawab terhadap pengaruh  media massa, bersikap kritis terhadap 

idiologi dan  gaya hidup yang berkembang.  

2. Bahan ajar yang digunakan siswa masih terbatas dan kurang sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

3. Belum ada bahan ajar selain buku paket yang sudah tersedia.  

4. Pembelajaran Pendidikan agama Katolik dan budi  pekerti berlangsung lebih 

banyak dengan model ceramah. 
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1.3 Batasan  Masalah 

 

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan pembatasan masalah yang dibahas agar 

penelitian tidak  keluar dari konteks yang ditentukan, batasaan terhadap 

permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut.  

1. Mengetahui kondisi bahan ajar yang ada dan potensi bahan ajar yang akan 

dikembangkan. 

2. Mengetahui proses pengembangan uji-coba modul Pendidikan Agama Katolik 

Berbasis Moral Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU. 

3. Uji efektifitas modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  

pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU.  

4. Uji Efisiensi modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  

pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU.  

5. Uji Kemenarikan modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral 

Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini,yaitu:  

1. Bagaimana kondisi bahan ajar yang ada dan potensi bahan ajar yang akan 

dikembangkan? 

2. Bagaimana proses pengembangan uji-coba modul Pendidikan Agama Katolik 

Berbasis Moral Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU? 
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3. Apakah modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada 

materi Suara Hati untuk kelas X SMU efektif untuk digunakan sebagai bahan 

ajar penunjang pembelajaran? 

4. Apakah modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada 

materi Suara Hati untuk kelas X SMU efesien untuk digunakan sebagai bahan 

ajar penunjang pembelajaran? 

5. Apakah modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada 

materi Suara Hati untuk kelas X SMU menarik untuk digunakan sebagai 

bahan ajar penunjang pembelajaran?  

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kondisi bahan ajar yang ada dan potensi bahan ajar yang 

akan dikembangkan.  

2. Mendeskripsikan proses pengembangan uji- coba modul Pendidikan Agama 

Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X 

SMU. 

3. Mendeskripsikan efektifitas modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis 

Moral Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU. 

4. Mendeskripsikan efisiensi modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral 

Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU 

5. Mendeskripsikan kemenarikan  modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis 

Moral Reasoning  pada materi Suara Hati untuk kelas X SMU 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep, teori, prinsip 

dan prosedur teknologi pendidikan khususnya pada  kawasan  desain pesan, 

pengembangan dan pemanfaatan terhadap bahan berupa modul Suara Hati 

berbasis Moral Reasoning  yang efektif, efesien dan menarik untuk 

melengkapi bahan ajar yang sudah ada.  

b. Secara praktis 

1. Bagi praktisi pendidikan, khususnya guru Agama Katolik, modul dapat 

dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan bahan ajar alternatif.  

2. Bagi Guru Agama Katolik.  

Pengunaan bahan ajar berupa modul diharapkan  memberikan efesiensi 

waktu tenaga dalam pembelajaran.  

3. Bagi siswa, yaitu : 

Modul dapat digunakan sebagai bahan belajar dan latihan belajar  untuk 

belajar secara mandiri 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJUAN  PUSTAKA 

 

 

2.1  Modul 

2.1.1 Definisi Modul  

Modul merupakan salah satu bahan ajar dalam bentuk cetak yang digunakan oleh 

siswa sebagai alat untuk belajar secara mandiri dan digunakan  oleh seorang 

pengajar untuk memberikan materi kepada siswa secara runtut. Modul merupakan 

media yang digunakan untuk belajar secara mandiri karena di dalam modul 

terdapat petunjuk belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar sendiri tanpa 

bantuan pengajar.  (Syamsudin, 2005: 168) 

Menurut Herawati (2013 : 80), modul merupakan salah satu media pembelajaran 

yang berbentuk naskah atau media cetak yang digunakan guru dalam mengajar, 

karena modul merupakan alat yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan 

cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan SK dan KD. Untuk merancang materi 

pembelajaran, terdapat lima kategori kapabilitas yang dapat dipelajari peserta 

didik, yaitu informasi verbal, ketrampilan, intelektual, strategi kognitif, sikap dan 

ketrampilan motorik. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran terdiri dari 



13 

tiga tahap proses berfikir, yaitu pembentukan konsep, interpretasi konsep dan 

aplikasi prinsip. Strategi-strategi tersebut memegang peranan penting dalam 

mendesain pembelajaran. Kegunaanya dapat membawa siswa lebih tertarik dalam 

belajar  yang secara otomatis dapat meningkatkan hasil belajar .  

Dari  pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian modul adalah salah 

satu bentuk bahan ajar cetak yang dirancang secara terstruktur dan sistematis 

untuk membantu peserta  didik dalam proses  pembelajaran karena modul 

dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Dalam hal ini siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung, 

demikian juga guru terbantu dengan adanya modul.  

2.1.2 Ciri-ciri Modul  

Ciri atau karakteristik modul sesuai dengan pedoman penulisan modul yang 

dikeluarkan  Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 2003 sebagai  

berikut (Lestari, 2013:2-3)  

a. Self  instructional, seorang pelajar dapat membelajarkan diri sendiri tanpa 

perlu bantuan pihak lain seperti guru dan buku yang lain. Meskipun pada 

kenyataannya seorang siswa tetap membutuhkan bimbingan dan pendamping 

ketika dihadapkan pada sebuah materi yang rumit, akan tetapi modul yang 

baik adalah modul yang memberikan solusi ketika siswa merasa kesulitan 

dalam belajar menggunakan modul tersebut. Sebuah modul dikatakan 

memiliki sifat self instructional  memenuhi beberapa syarat dibawah ini :  

1. Berisi tujuan yang dirumuskan secara jelas  
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2. Meteri yang dimuat merupakan materi yang dibagi dalam unit kecil/ 

spesifik sehingga memudahkan siswa belajar secara tuntas.  

3. Terdapat contoh dan ilustrasi pada konsep yang abstrak untuk mendukung 

kejelasan dalam pemaparan materi pembelajaran.  

4. Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang dapat 

digunakan siswa untuk mengukur kemampuannya secara mandiri.  

5. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana 

lingkungan 

6.  Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif  

7. Terdapat rangkuman materi pembelajaran  

8. Terdapat instrumen penilaian  

9. Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya mengetahui 

tingkat penguasaan materi.  

10. Tersedia informasi pengayaan atau referensi  yang mendukung materi 

pembelajaran.  

11. Terdapat petunjuk tentang cara menggunakan modul 

 

b. Self contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi 

yang hendak dipelajari terdapat di dalam modul tersebut yang disusun secara 

utuh dan runtut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan 

pembelajar mempelajari materi pembelajaran yang tuntas, karena materi 

dikemas dalam satu  kesatuan yang utuh.  
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c. Stand alone (berdiri sendiri); yaitu modul yang dikembangkang tidak 

tergantung pada media lain atau tidak digunakan bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain. Dengan mengunakan modul, pembelajar tidak harus 

mengunakan media lain untuk mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada 

modul tersebut.   

d. Adaptive, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Modul yang adaptif adalah modul yang 

dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan selalu memberikan 

informasi-informasi mengenai keterbaruan ilmu. Modul yang adaptif adalah 

jika isi materi pembelajaran dapat digunakan sampai dengan kurun waktu 

tertentu.  

e.  User friendly, modul yang baik adalah modul yang mampu bersahabat 

dengan si pembaca. Setiap informasi dan instruktur yang terdapat didalamnya 

bersifat membantu dan memudahkan siswa dalam belajar, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. 

Pengunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti serta mengunakan 

istilah umum yang digunakan. 

 

Selain itu, ciri-ciri modul menurut Herawati (2013:83) adalah sebagai berikut :  

a. Didahului oleh pernyataan sasaran belajar. 

b. Pengetahuan disusun sehingga dapat mengaktifkan partisipasi siswa. 

c. Memuat sistem  penilaian berdasarkan penguasaan. 

d. Memuat semua unsur bahan pelajaran dan semua tugas pelajaran. 

e. Mengarah pada suatu tujuan belajar tuntas . 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diyakini bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan modul secara efektif akan dapat mengubah konsepsi siswa menuju 

konsep ilmiah, sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas.  

 

2.1.3 Komponen Modul 

 

Menurut  Munaward (2011: 4) komponen-komponen  modul mencakup tiga 

bagian, yaitu bagian Pembuka, Inti  dan Penutup,   dengan penjelasan sebagai 

berukut:  

a. Bagian Pembuka 

1. Judul 

Judul adalah identitas atau  lukisan singkat dari modul, sering disebut juga 

sebagai miniatur isi bahasan. Judul sebaiknya dibuat dengan ringkas, padat 

dan menarik dan cukup menggambarkan isi bahasan. Sehingga orang terbantu 

untuk memahami tentang materi yang dibahas. 

2. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan  halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam modul.  

Daftar isi ibarat sebuah peta yang menunjukan letak-letak bagian modul dan 

daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas. Topik- topik tersebut 

diurutkan berdasarkan urutan kemunculan dalam modul.  

3. Peta Informasi 

Modul perlu menyertakan peta informasi. Pada daftar isi akan terlihat topik 

apa saja yang dipelajari, dan terlihat kaitan antara topik tersebut. Pada peta 
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informasi akan diperlihatkan kaitan antara topik-topik  dalam modul.  Peta 

informasi yang disajikan dalam modul dapat saja mengunakan diagram isi 

bahan ajar yang telah dipelajari sebelumnya.  

4. Daftar Kompetensi Umum 

Penulisan tujuan kompetensi membantu pembelajar untuk mengetahui 

pengetahuan, sikap, atau ketrampilan apa yang dapat dikuasai setelah 

menyelesaikan pelajaran  

b. Bagian Inti (Kegiatan belajar ) 

1. Pendahuluan  

Pendahuluan pada suatu modul berfungsi untuk: 1) memberikan gambaran 

umum mengenai isi materi modul, 2) menyakinkan pembelajar bahwa 

materi yang akan dipelajari dapat bermanfaat bagi mereka, 3) meluruskan 

harapan pembelajar mengenai materi yang akan dipelajari, 4) mengaitkan 

materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, 5) 

memberikan petunjuk bagaimana mempelajari materi yang akan disajikan. 

Dalam pendahuluan dapat saja disajikan peta informasi mengenai materi 

yang akan dibahas dan daftar tujuan kompetensi yang akan dicapai setelah 

mempelajari modul.  

2. Hubungan dengan materi atau pelajaran yang lain 

Materi pada modul sebaiknya lengkap, dalam arti semua materi yang perlu 

dipelajari tersedia dalam modul. Bila materi tersebut tersedia dalam teks 

maka arahan tersebut dapat diberikan dengan menuliskan judul dan 

pengarang buku teks tersebut  
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3. Uraian Materi 

Uraian materi merupakan penjelasan secara sistematis tentang materi 

pembelajaran yang disampaikan dalam modul. Organisasikan isi materi 

pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga 

memudahkan pembelajar memahami materi pembelajaran. Apabila materi 

yang akan dituangkan cukup luas, maka dapat dikembangkan ke dalam 

beberapa kegiatan belajar  (KB). Setiap KB memuat uraian materi, 

penguasaan dan rangkuman.  

Orgaanisasi materi kegiatan belajar antara judul, sub judul dan uraian 

harus yang mudah untuk diikuti oleh pembelajar. Pemberian judul atau 

penjudulan merupakan alat bantu bagi pembaca modul untuk mempelajari 

materi yang disajikan dalam bentuk teks tertulis 

4. Penugasan 

Penugasan dalam modul perlu untuk menegaskan kompetensi apa yang 

diharapkan setelah mempelajari modul. Penugasan juga menunjukkan 

kepada pembelajar bagian mana dalam modul yang merupakan bagian 

penting.  

5. Rangkuman 

Rangkuman merupakan bagian penting dalam modul yang menelaah hal-

hal pokok dalam modul yang telah dibahas. Rangkuman diletakkan pada 

bagian akhir modul.  
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c. Bagian Penutup  

1. Glosarium atau dafatar Istilah 

Glosarium berisikan definisi-definisi konsep yang dibahas dalam modul. 

Deinisi tersebut dibuat ringkas dengan tujuan untuk mengingat kembali 

konsep yang dipelajari.  

2.  Tes Akhir 

Tes akhir merupakan latihan yang dapat pembelajar kerjakan setelah 

mempelajari suatu bagian dalam modul. Aturan umum untuk tes akhir 

ialah bahwa tes tersebut dapat  dikerjakan oleh pembelajar.  

3.  Indeks 

Indeks memuat istilah- istilah penting dalam modul serta halaman di mana 

istilah tersebut ditemukan. Indeks perlu diberikan dalam modul supaya 

pembelajar mudah menemukan topik yang ingin dipelajari. Indeks perlu 

mengandung kata kunci yang memungkinkan pembelajar akan 

mencarinya.  
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2.2 Teori Belajar dan Pembelajaran  

2.2. 1 Teori Belajar 

Menurut Skiner dalam Sagala (2007:14), belajar merupakan proses adaptasi atau 

penyesuaian tingkah laku yang langsung secara progresif. Belajar juga dipahami 

sebagai suatu prilaku, pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, maka responya menurun. 

Teori belajar merupakan penjelasan  mengenai bagaimana terjadinya proses 

belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Berdasarkan 

suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran  dapat lebih meningkatkan 

perolehan sebagai hasil belajar (Budiningsih, 2005: 34).  

Definisi dimensi belajar memuat beberapa unsur, yaitu (1) penciptaan hubungan, 

(2) pengetahuan yang sudah dipahami, dan (3) pengetahuan yang baru. Belajar 

dapat diartikan sebagai proses perubahan prilaku sebagai akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Individu dapat dikatakan telah mengalami proses belajar, 

meskipun dirinya hanya ada perubahan dalam kecenderungan prilaku. Perubahan 

prilaku tersebut mencakup pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap dan 

sebagainya yang dapat maupun tidak dapat diamati (De Ceco & Crawford, 1977 

dalam Ali, 2000: 14). Sedangkan Slavin (Trianto, 2009: 141) mendefenisikan 

belajar sebagai : 

Learning is usually defined as a change in an individual caused by 

experience. Changes caused by development (such as growing taller) 

are not instances of learning. Neither arecharacteristics of individual 

that  are present at birth (such as reflexe and response to hunger or 

pain). However, humans do so much learning from the day of their birth 

(and some say earlier) that learning and development are inseparably 

linked.  
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Gagne dalam Sagala  (2007:17) menyatakan bahwa 

Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang 

terjadi setelah belajar terus menerus, bukan hanya disebabkan  oleh 

proses pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus 

bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi siswa. Belajar dipengaruhi 

oleh faktor luar diri di mana keduanya saling berinteraksi.  

 

Belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan 

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan  tubuhnya atau karakteristik 

seseorang sejak lahir. Belajar merupakan suatu perubahan dari tidak tahu 

menjadikan tahu. Melalui belajar akan membentuk manusia yang cerdas dan 

mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Segala potensi-

potensi diri manusia dibawa sejak lahir akan dapat berkembang dengan belajar. 

(Sagala , 2007: 17).  

Ada beberapa macam teori belajar antara lain : 

 

a. Teori Belajar Behaviorisme 

 

Menurut teori behaviorisme, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain belajar merupakan 

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah 

laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 

Seorang dianggap belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. 

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus 

dan keluaran atau output, berupa respon (Siregar : 2014, 25) 
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Menurut teori ini dalam proses belajar yang terpenting adalah input yang berupa 

stimulus dan output yang berupa respon. Pembelajaran yang dapat diamati adalah 

stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang dikerjakan oleh guru (stimulus) dan 

apa yang diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur ( Skiner 

dalam Sagala, 2007: 14). Sementara menurut Thorndike dalam Siregar (2010: 29) 

memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi 

atau menghubungkan antara stimulus dengan respon yang disebut connecting.  

 

Dalam konteks penelitian ini, peristiwa belajar yang terjadi adalah guru agama 

akan melatih dirinya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki 

dalam mengajar dengan mengunakan modul sehingga memperoleh ketrampilan 

yang perlu dikuasai dalam penggunaan modul.  

 

b. Teori Belajar Konstruktif  

Menurut pandangan Kontruktivis, belajar merupakan suatu proses pembentukan 

pengetahuan. Kontruktivisme  memenekanan pentingnya siswa membangun 

sendiri pengetahuannya lewat keterlibatan aktif  proses belajar dan lebih diwarnai 

student centered daripada teacher centered.  Peserta didik aktif melakukan 

kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal 

yang sedang dipelajari (Budiningsih, 2005: 58). :8 

Menurut Trianto (Trianto, 2014: 8) ide-ide kontruktivis modern banyak 

berlandaskan pada teori Vygiotsky  yang telah digunakan untuk menunjang 

metode pengajaran yang  menekankan pada pembelajaran kooperatif, 
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pembelajaran berbasis kegiatan dan penemuan. Berdasarkan teori tersebut dapat 

diterapkan strategi pembelajaran masyarakat belajar yang lebih menekankan pada 

kerja kelompok untuk meningkatkan hasil belajar dengan sharing  sesama teman, 

kelompok, dan sesama siswa yang paham siswa dengan yang belum paham 

sehingga materi pelajaran dapat diserap oleh seluruh siswa.  

Toeri pembelajaran kontruktivisme juga dikembangkan oleh Piaget. Menurut 

Piaget dalam Crain (Crain, 2014: 173) pengetahuan itu akan bermakna manakala 

dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. Sejak kecil, setiap individu berusaha dan 

mempu mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam 

strukutr kognitifnya. Berdasarakan  teori yang dikembangkan oleh Piaget yang 

menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan 

secara aktif   member hasil yang paling baik, berusaha   yang menyertainya.  

Dalam pembelajaran mengunakan modul selain siswa mengalami perubahan 

tingkah laku  juga menekankan agar individu secara aktif menyusun dan 

membangun mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Menurut Vab Galsevert 

dalam Budiningsih (2005: 30), ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam 

mengkontruksi pengetahuan yaitu:  

1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman 

2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan 

perbedaan 

3. Kemampuan untuk menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang 

lainnya. Factor-faktor yang juga mempengarui proses mengkontruksi 
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pengetahuan  adalah kontruksi pengetahuan yang telah ada, domain 

pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimiliki.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan modul agama ini cocok dengan 

pembelajaran kontruktivisme, karena dalam pembelajaran nanti peserta didik 

membangun sendiri pengetahuannya dengan cara mempelajari modul tersebut. 

Peserta didik diberi kebebasan dalam memahami isi modul.  

 

c. Teori  Belajar Kognitif   

Teori belajar kognitif lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajarnya. 

Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon, teori belajar kognitif merupakan suatu 

bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perceptual. Teori belajar 

kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh presepsi dan 

pemahamannya tentang situasi yang berhubunngan dengan tujuan belajar. Belajar 

merupakan perubahan presepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat 

sebagai tingkah laku yang nampak. Asumsi dari teori ini adalah bahwa setiap 

orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tertata  dalam bentuk 

struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan baik jika materi 

pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah 

dimiliki seseorang (Budiningsih, 2005: 34).  
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Menurut Piaget (Crain, 2014: 193),  

Pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi 

terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi 

social dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi 

membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat 

pemikiran itu menjadi logis.   

 

Perkembangan kognitif merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan 

ketidakseimbangan dan keadaan keseimbangan. Dalam hal ini peran guru adalah 

sebagai fasilitator dan buku sebagai pemberi informasi.  

Piaget seperti yang dikutip Suparno (Suparno, 2001: 21-24) menyatakan bahwa 

ilmu yang dibangun dalam pemikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan 

akomodasi sesuai dengan skema yang dimilikinya. Proses tersebut meliputi:  

a. Skema adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang yang beradaptasi 

dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk 

mengidentifikasi rangsangan yang datang dan terus berkembang.  

b. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan 

persepsi, konsep ataupun pengalaman baru dalam skema atau pola yang sudah 

ada dalam pemikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif 

yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru 

dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi 

tidak akan menyebabkan perubahan/ pergantiaan schemata melainkan 

perkembangan schemata. Asimilasi adalah suatu proses individu dalam 
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mengadaptasi dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga 

pemahaman orang itu berkembang.  

c. Akomodasi adalah  proses pembentukan skema atau karena konsep awal 

sudah tidak cocok lagi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru 

seseorang tidak  dapat mengasimilasi pengalaman baru dengan schemata yang 

dimiliki. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan 

skema yang telah ada. Dalam keadaaan demikian orang akan mengadakan 

akomodasi. Akomodasi terjadi untuk pembentukan  skema baru yang cocok 

dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada 

sehingga cocok dengan rangsangan.  

d. Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga 

seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya 

(schemata). Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari 

disequilibrium menuju equilibirium melalui asimilasi dan akomodasi  

Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Dalam konteks ini,  setiap individu 

pada saat tumbuh mulai dari bayi sampai menginjak usia dewasa mengalami 

empat tingkat perkembangan kognitif, yaitu Tahap Sensorimotor (anak usia 1,5-2 

tahun), tahap praoperasional (2-8 tahun), tahap operasional konkret (7/8- sampai 

12/14 tahun), dan tahap operasional formal (14 tahun lebih). Proses belajar yang 

dialami seorang anak berbeda pada tahap yang satu dengan yang lainnya. Secara 

umum, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga 

semakin abstrak cara berpikirnya.(Suparno, 2001: 25).  
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Vigotsky  berpendapat seperti piaget, namun teori Vigotsky lebih menekankan 

pada aspek sosial dari pembelajaran. Menurut Vigotsky proses pembelajaran akan 

terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, 

namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang biasa 

disebut zone of  proximal development, yakni tingkat perkembangan sedikit di atas 

daerah seseorang saat ini. Satu lagi ide penting dari Vigotsky  adalah scaffolding, 

yakni pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangan 

dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengambil alih tanggungjawab yang semakin besar setelah anak melakukannya. 

Penasfsiran terkini terhadap ide-ide Vigotsky adalah siswa seharusnya diberikan 

tugas-tugas kompleks, sulit dan realitas yang kemudian diberikan bantuan 

secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu (Trianto, 2009:39).  

Menurut  Ausubel, (dalam Trianto, 2014: 37) untuk  membantu  siswa 

menanamkan pengetahuan baru dari suatu  materi, sangat diperlukan  konsep awal 

yang  sudah dimiliki siswa yang  berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. 

Sehingga apabila dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, 

dimana siswa mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat 

memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa  sebelumnya  untuk suatu 

penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Belajar bermakna merupakan suatu 

proses  dikaitkannya  informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui oleh siswa.  
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Keberhasilan belajar peserta didik sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan 

ajar yang dipelajari. Dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti membuat 

suatu bahan ajar modul Suara hati berbasi Moral Reasoning sehingga akan terjadi 

pembelajaran yang bermakna.  

Selain teori-teori diatas  salah satu teori kognitif yang juga berpengaruh ialah dari 

Jerome Bruner. Ide dasar Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan 

bahwa anak harus berperan secara aktif dalam belajar di kelas, untuk itu menurut 

Bruner, murid mengorganisir bahan yang dipelajari dalam suatu bentuk akhir. 

Teori ini disebutnya dengan discovery learning, atau dengan kata lain bagaimana 

cara orang memilih mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara 

aktif, dan inilah menurut Bruner inti dari berajar. Bruner menganggap bahwa 

belajar penemuan sesuai dengan pencarian aktif oleh manusia, dan dengan 

sendirinya memberhasil yang paling baik dan bermakna (Siregar, 2010 : 34).  

Menurut Bruner dalam proses belajar ada tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau 

pengalaman baru dimana dalam setiap pelajaran diperoleh sejumlah informasi 

yang berfungsi sebagai penambahan pengetahuan yang lama, memperluas dan 

memperdalam dan kemungkinan informasi yang baru bertentangan dengan 

informasi yang lama. 

2. Tahap tansformasi, yaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis 

pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk yang baru yang 

mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain, yaitu informasi harus dianalisis 
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dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konsetual agar 

dapat digunakan dalam hal lebih luas. 

3. Tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap 

ke dua benar atau tidak. Evaluasi kemudian dinilai sehingga diketahui mana-

mana pengetahuan yang diperoleh dan transformasi dapat dimanfaatkan untuk 

memahami gejala-gejala lain (Siregar, 2010 : 33). 

4. Sesuai dengan teori belajar Bruner, tujuan belajar tidak hanya untuk 

memperoleh  pengetahuan saja, melainkan untuk memberikan motivasi kepada 

siswa, melatih kemampuan berpikir dan merangsang keigintahuan siswa 

(Siregar, 2010 : 33). 

2.2. 2 Teori Pembelajaran  

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar 

dengan pengajar dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu. Teori pembelajaran adalah prespektif, karena tujuan 

utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal (Budiningsih, 2005: 

11).  

 

Landasan suatu pengembangan suatu teori pembelajaran dikemukakan oleh 

Reigeluth (Degeng, 2013: 10).  Reigeluth memperkenalkan teori  empat variable 

yang menjadi titik perhatian ilmuwan pembelajaran, yaitu : (1) kondisi 

pembelajaran, (2) bidang studi, (3) strategi pembelajaran, (4) hasil pembelajaran. 

Variable-variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran adalah 

karakteristik si Belajar, karakteristik lingkungan pembelajaran, dan tujuan 
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intruksional. Variable bidang studi mencakup karakteristik isi/tugas. Variable 

strategi pembelajaran mencakup strategi penyajian isi bidang studi, penstrukturan 

isi bidang studi dan pengelolaan pembelajaran. Variable hasil pembelajaran, 

apakah itu dari si belajar, lembaga, termasuk juga pada masyarakat.  

 

Gagne mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai serangkaian aktifitas yang 

sengaja diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah proses 

belajar. Proses belajar sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa belajar. 

Urutan peristiwa belajar merupakan strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

untu membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peristiwa belajar 

menurut teori belajar Gagne disebut sebagai Sembilan Peristiwa Pembelajaran 

(Pribadi, 2009: 46), yaitu : (1) menarik perhatian siswa, 2) member informasi 

kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang perlu dicapai, 3) Menstimulus 

daya ingat tentang prasyarat untuk belajar, 4) menyajikan bahan pelajaran, 5) 

memberikan bimbingan dan bantuan belajar, 6) memotivasi terjadinya kinerja atau 

prestasi, 7) menyediakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja, 8) melakukan 

penilaian terhadap hasil belajar, 9) meningkatkan daya ingat siswa dan aplikasi 

pengetahuan yang dipelajari.  

 

Berdasarkan teori Gagne tersebut, pembelajaran mengunakan modul adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang memenuhi kriteria berikut:  

1 Isi modul menerangkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pedoman, 

soal-soal latihan dan langkah-langkah penyelesaian sehingga memperkuat 

daya ingat siswa dan aplikasi pengetahuan yang dipelajari 
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2 Modul menarik perhatian siswa karena tampilan dan isinya sehingga siswa 

siap menerima pelajaran.  

 

2.3 Moral Reasoning (Penalaran Moral) 

2.3.1 Pengertian Moral 

Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Departemen  Pendidikan  Nasional , 2001: 754-

755) mengajukan tiga arti dari kata  Moral, Pertama, (ajaran tentang) baik-buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb,; akhlak; budi 

pekerti; susila. Kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, 

bersemangat, bergairah ; berdisiplin , dsb,; isi hati atau keadaan perasaan 

sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat 

ditarik dari satu cerita. Jadi moral berkaitan dengan sikap dan tindakan serta 

kebiasaan-kebiasaan yang baik; kondisi atau suasana hati, semangat atau spirit; 

juga berkaitan dengan ajaran tentang sesuatu (nilai ) yang baik.  

Menurut Aman (2016: 9) secara etimologis kata “moral” berasal dari bahasa Latin 

“ Moralis”, dengan akar kata “ mos-mores” yang berarti kebiasaan atau adat 

istiadat. Kata “ moralis” untuk pertama kali digunakan Cicero untuk 

menterjemahkan kata-kata Yunani ethiképhilosophia dengan “Philosophia 

moralis, yang berarti filsafat Moral. Kata moral adalah terjemahan kata Yunani 

“ethiké” dan keduanya sinonim. Namun, dalam bahasa Yunani kata “ethiké”, 

yang berasal dari kata “ ethos” mengacu kepada dua arti yang berbeda, yakni 

“ethos” yang berarti tindak tanduk, sikap. Sementara kata latin, „mos-mores atau 

moralis” mencakup kedua makna tersebut.  
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Moral (moralitas) atau etika selalu berhubungan dengan tindakan,  sikap atau 

prilakumanusia. Hal itu disebabkan oleh dua hal . Pertama, hanya manusia yang 

dapat bertindak bebas. Artinya bahwa setiap tindakan manusia selalu 

berlandaskan pada pikiran (ratio) dan kehendak bebas (voluntas), dan kemampuan 

(capacitas) kedua,  manusia adalah mahluk sosial sehingga setiap tindakannya 

selalu berhubungan dengan orang lain (Aman, 2016: 9).  

Dengan demikian moral (moralitas) senantiasa menyangkut tindakan dan sikap 

manusia pribadi (rasional dan berkehendak bebas) dan sebagai mahluk sosial. 

Moralitas pertama-tama menyangkut cara berada serta kualitas pribadi (baik-

buruk) sebagai manusia. Itulah sebabnya moralitas mengandung di dalamnya 

suatu tuntutan untuk selalu melakukan yang baik dan menghindari yang jahat; 

suatu tuntutan yang keluar dari hati nurani seseorang. Tindakan yang diambil 

seseorang dapat saja berbeda atau bahkan bertentangan dengan kebiasaan  atau 

adat istiadat. Hal tersebut tidak mustahil terjadi, jikalau seseorang menaati suara 

hati/ nuraninya. Tuntutan moral (moralitas) dapat mengubah serta 

mengembangkan kebiasaan atau adat istiadat (Chang, 2001: 135)  

2.3.2 Tiga Area Moral Menurut Lickona 

Dalam pendidikan moral dan nilai-nilai karakter dan pengembangannya, kajian 

Thomas Lickona menjadi perhatian beberapa tahun terakhir. Karakter menurut 

Lickona terbagi atas beberapa bagian yang tercakup di dalamnya. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Lickona di bawah ini: 

Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, 

moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing 

the good, desiring the good, and doing the good, habits of the mind, habits 
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of the heart, and habits of action. All three are necessary for leading a 

moral life, all three make up moral maturity. When we think about the kind 

of character we want for our children, it's clear that we want them to be 

able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do 

what they believe to be right, even in the face of pressure from without and 

temptation from within. (Lickona, 2012: 51) 

 

Sebagaimana di kutip oleh Koesoema (2012: 157), Lickona menekankan 

pentingnya tiga komponen karakter yang baik (components of good character) 

yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Karakter itu sendiri 

terdiri atas: mengetahui hal-hal yang baik, memiliki keinginan untuk berbuat baik, 

dan melaksanakan yang baik tadi berdasarkan atas pemikiran, dan perasaan 

apakah hal tersebut baik untuk dilakukan atau tidak, kemudian dikerjakan. Ketiga 

hal tersebut dapat memberikan pengarahan atau pengalaman moral hidup yang 

baik, dan memberikan kedewasaan dalam bersikap.  

Moral  knowing adalah hal yang penting untuk diajarkan, terdiri dari enam hal, 

yaitu: moral awareness (kesadaran moral), knowing moral values (mengetahui 

nilai-nilai moral), perspective taking, moral reasoning, decision making dan self 

knowledge. Moral feeling adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada 

anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang 

harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni 

conscience (nurani), self esteem percaya diri), empathy (merasakan penderitaan 

orang lain), loving the good (mencintai kebenaran), self control (mampu 

mengontrol diri) dan humility (kerendahan hati).  Moral  behavior adalah 

bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan 

nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil (outcome) dari dua 



34 

komponen karakter lainya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang 

dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari 

karakter, yaitu kompetensi (competence), keinginan (will) dan kebiasaan (habit). 

(Koesoema , 2012: 157).  

Gagasan Liconia menjelaskan bahwa dalam tiga domain tersebut ada hubungan  

erat yang semestinya dikembangkan dalam kerangka pendidikan moral dan 

karakter. Otak, tangan dan hati mesti tumbuh bersama-sama sehingga terbentuk 

pribadi yang memiliki karakter pemahaman, kemampuan untuk melakukan, serta 

kegemaran atau kesenangan dalam melakukan hal-hal yang dianggap baik. ( 

Thomas Lickona, 2012 : 307).  

Mengetahui tentang hal-hal yang baik, jelas menjadi dasar bagi pertumbuhan 

individu sebagai pribadi yang bermoral. Moralitas berkaitan  dengan bagaimana 

manusia hidup sebagai manusia dengan hakikat dan kodratnya. Lickona 

menganggap bahwa  bahwa pengetahuan tentang apa yang baik itu perlu 

diajarkan. Jika seseorang tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, 

orang tersebut tidak memiliki kriteria bagi tindakan dan keputusanya (Koesoema , 

2012: 157).  

Melakukan yang baik berarti pendidikan karakter itu terbentuk dalam diri 

individu. Pendidikan karakter berkaitan dengan praksis, bukan sekedar 

pengetahuan dan  pemahaman. Pengentahuan memang penting, namun 

pengetahuan tidak aka nada artinya dalam pendidikan karakter jika pengentahuan 

itu tidak menjadi tindakan. Disini Lickona, sama seperti Aristoteles, menganggap 

bahwa identititas seseorang itu ditentukan dari tindakkannya, yang sifatnya 
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otomatis dan selalu konsisten terarah pada prinsip hidup yang telah diyakini. Sifat 

otomatis ini tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui pembiasaan, 

pelatihan  yang akhirnya menjadi habitus,  atau tindakan spontan yang dilakukan 

di manapun dan kapanpun (Koesoema , 2012: 157).  

Selain mengetahui dan melakukan apa yang diketahui sebagai hal yang baik, 

individu berkarakter juga memiliki rasa cinta, mau mengembangkan (care) 

terhadap nilai yang dianggap baik tersebut. Keinginan untuk senantiasa menjaga 

dan merawat nilai-nilai yang baik tadi pada gilirannya akan membuat individu 

tersebut menemukan kepenuhan hidupnya. Ia telah melakukan apa yang 

menurutnya baik dan bermakna bagi dirinya dan dirinya sebagai manusia. Tanpa 

rasa cinta, pengetahuan dan tindakan tidak akan bertahan lama dalam diri 

seseorang. (Koesoema , 2012: 157).  

Pendidikan karakter terhadap anak hendaknya menjadikan seorang anak terbiasa 

untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah 

kalau tidak melakukannya. Namun mendidik kebiasaan baik saja tidak cukup. 

Anak yang terbiasa berbuat baik belum tentu menghargai pentingnya nilai-nilai 

moral (valuing). Misalnya ia tidak mencuri karena mengetahui sanksi hukumnya, 

dan bukan karena ia menjunjung tinggi nilai kejujuran. Oleh karena itu, setelah 

anak memiliki pengetahuan (moral knowing), ditumbuhkan rasa atau keinginan 

anak untuk berbuat baik (desiring the good). Keinginan untuk berbuat baik adalah 

bersumber dari kecintaan untuk berbuat baik (loving the good). Aspek kecintaan 

inilah yang disebut Piaget sebagai sumber energi yang secara efektif membuat 

seseorang mempunyai karakter yang konsisten antara pengetahuan (moral 
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knowing) dan tindakannya (moral action). Oleh karena itu, aspek ini merupakan 

yang paling sulit untuk diajarkan, karena menyangkut wilayah emosi (otak 

kanan). Salah satu cara untuk menumbuhkan aspek moral feeling yaitu dengan 

cara membangkitkan kesadaran anak akan pentingnya memberikan komitmen 

terhadap nilai-nilai moral. Sebagai contoh untuk menanamkan kecintaan anak 

untuk jujur dengan tidak mencontek, dapat ditumbuhkan rasa bersalah, malu dan 

tidak empati atas tindakan mencontek tersebut. Kecintaan ini (moral feeling) akan 

menjadi kontrol internal yang paling efektif, selain kontrol eksternal berupa 

pengawasan orangtua dan pendidik terhadap tindak tanduk anak dalam keseharian 

(Koesoema , 2012: 157). 

 

2.4 Teori Perkembangan Moral Kolbergh  

Moral Reasoning disebut juga dengan pendekatan perkembangan kognitif karena 

karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangan. 

Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah 

moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral 

menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam 

membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu 

tingkat yang lebih tinggi (Adisusilo, 2014: 135) 

Dua orang ahli yang berpengaruh dalam teori perkembangan moral adalah Jean 

Piaget dan Lawrence Kohlberg,  seperti yang  ditulis oleh  Crain (2014: 230)  

Kholbergh mengembangkan teori tentang tingkat perkembangan moral melalui 

penelitian terhadap 72 anak laki-laki di Chicago yang berusia 10, 13 dan 16 tahun. 
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Kohlberg menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya. 

Kohlberg sampai pada pandangannya setelah 20 tahun melakukan wawancara 

yang unik dengan anak-anak. Dalam wawancara, anak-anak diberikan serangkaian 

cerita dimana tokoh-tokohnya menghadapi dilema-dilema moral. Bagaimana 

anak-anak dalam penyikapi setiap cerita yang dilakukan oleh masing-masing 

tokoh dalam cerita yang disampaikan oleh Kohlberg. Berikut ini adalah salah satu 

cerita dilema Kohlberg yang paling populer (Kohlberg, 1982: 12) : 

“Di Eropa seorang perempuan hampir meninggal akibat sejenis kanker. Ada 

suatu obat yang menurut dokter dapat menyelamatkannya. Obat tersebut 

adalah sejenis radium yang baru-baru ini ditemukan oleh seorang apoteker di 

kota yang sama. Biaya membuat obat ini sangat mahal, tetapi sang apoteker 

menetapkan harganya sepuluh kali lipat lebih mahal dari pembuatan obat 

tersebut. Untuk pembuatan satu dosis kecil obat ia membayar 200 dolar dan 

menjualnya 2000 dolar. Suami pasien perempuan, Heinz pergi ke setiap 

orang yang ia kenal untuk meminjam uang, tetapi ia hanya bisa 

mengumpulkan 1000 dolar atau hanya setengah dari harga obat tersebut. Ia 

memberitahu apoteker bahwa istrinya sedang sakit dan memohon agar 

apoteker bersedia menjual obatnya lebih murah atau memperbolehkannya 

membayar setengahnya kemudian. Tetapi sang apoteker berkata, “Tidak, aku 

menemukan obat, dan aku harus mendapatkan uang dari obat itu.” Heinz 

menjadi nekat dan membongkar toko obat itu untuk mencuri obat bagi 

istrinya” 

 

 

Setelah membaca cerita, anak-anak menjadi responden menjawab serangkaian 

pertanyaan tentang dilema moral. Kohlberg tidak begitu tertarik apakah subyek 

menjawab “boleh” atau “ tidak” terhadap dilemma ini melainkan penalaran 

dibelakang jawaban itu. Dia ingin mengetahui kenapa subyek Heinz  semestinya 

atau tidak semestinya mencuri obat. Jadwal wawancara kemudian melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang membantunya memahami penalaran anak. Sebagai 

contoh, anak-anak ditanya,  apakah Heinz berhak mencuri obat? Apakah mencuri 
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obat tersebut benar atau salah? Mengapa? Apakah tugas suami untuk mencuri obat 

bagi istrinya kalau ia tidak mendapatkannya dengan cara lain? Apakah apoteker 

memiliki hak untuk mengenakan harga semahal itu walaupun tidak ada suatu 

aturan hukum yang membatasi harga?  Sekali lagi perhatian utamanya adalah 

penalaran dibalik jawaban si anak (Kohlberg, 1982:130) 

 Berdasarkan penalaran tersebut, Kohlberg kemudian mengkategorisasi dan 

mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. 

Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, 

konvensional, dan pasca-konvensional. Teorinya didasarkan pada tahapan 

perkembangan konstruktif, setiap tahapan dan tingkatan memberi tanggapan yang 

lebih memenuhi syarat terhadap dilema-dilema moral dibanding tahap/tingkat 

sebelumnya.  

Kohlberg (1984:17- 19) mengembangkan Teori perkembangan moral melalui 

berbagai percobaan yang berulang-ulang dan akhirnya menyimpulkan 

perkembangan pengambilan keputusan moral sebagai berikut :  

2.4.1 Tingkat I : Moralitas Prakonvensional 

 

Penalaran pra-konvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori 

perkembangan moral Kohlberg. Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral 

umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan 

penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional 

menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Pada 

tingkatan ini anak peka terhadap peraturan-peraturan yang  berlatar belakang 
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budaya dan terhadap penilaian baik-buruk, benar-salah, tetapi mengartikannya 

dari aspek akibat-akibat fisik suatu tindakan, atau dimensi enak-tidaknya akibat-

akibat itu (hukuman, ganjaran disenangi orang), atau dari sudut ada-tidaknya 

kekuasaan fisik dari yang memberikan peraturan-peraturan atau member penilaian 

baik- buruk.Tingkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam 

perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. 

 

a. Tingkat Pertama:  Orientasi kepatuhan dan hukuman (punishment and 

obedience orientation).  

Pada tahap ini (sekitar usia 1-4) anak-anak berasumsi bahwa otoritas-otoritas yang 

penuh kuasa telah menurunkan seperangkat aturan baku yang harus mereka patuhi  

tanpa protes. Terhadap dilemma Heinz, anak-anak umumnya mengatakan bahwa 

Heinz yang mencuri obat itu keliru karena “melanggar hukum”, atau “mencuri itu 

tidak baik, seolah-olah segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan aturan. 

Ketika diminta untuk mengelaborasi hal ini, anak-anak biasanya memberikan 

respon berdasar konsekuensi yang muncul, menjelaskan bahwa mencuri itu tidak 

baik “ karena akan dihukum”.  

 

Tahap ini  Perkembangan moral didasarkan atas hukuman. Meskipun mayoritas 

anak-anak tahap ini menentang tindakan Heinz mencuri, masih memungkinkan 

bagi mereka  untuk mendukung tindakan tersebut dan mengunakan penalaran 

tahap 1. Fokus mereka hanya kepada apa yang diperbolehkan atau apa yang 

dihukum oleh otoritas.  
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Kolhberg meyebut tahap ini Pra-konvensional karena anak-anak masih belum bisa 

berbicara sebagai anggota masyarakat. Mereka melihat moralitas sebagai suatu 

yang eksternal- sesuatu yang orang dewasa katakan harus mereka lakukan. 

Tahapan ini bisa dilihat sebagai sejenis otoriterisme. Anak-anak taat karena orang-

orang dewasa menuntut mereka untuk taat. 

 

b. Tingkat Kedua : Individualisme dan pertukaran  (sekitar usia 6-9 tahun).  

 

Pada tahap ini anak-anak mulai menyadari bahwa bukan hanya ada satu saja 

pandangan benar yang diturunkan otoritas-otoritas. Individu yang berbeda-beda  

memiliki sudut pandang yang berbeda pula. Heinz mungkin menganggap benar 

mengambil obat itu, namun tidak demikian dengan siap orang pembuat obat. 

Karena segala sesuatu relative, setiap orang bebas mengejar minat dan 

kepentingan individualnya.  

 

Pada tahap ini anak anak melakukan perbuatan tertentu atas pertimbangan, apakah 

tindakanya dapat memuaskan dirinya dan bila mungkin memuaskan orang lain. 

Anak-anak taat bila mereka ingin taat dan bila yang paling baik untuk kepentingan 

terbaik adalah taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang 

dianggap menghasilkan hadiah.Tindakan benar adalah tindakan sebagai alat dapat 

memenuhi kebutuhan sendiri atau kadang- kadang juga memenuhi kebutuhan 

orang-orang lain.  
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Responden di tahap 2 masih menalar ditingkatan pra-konvensional, karena merka 

berbicara sebagai individu yang terisolasi, bukannya sebagai anggota masyarakat.  

 

2.4.2 Tingkat II : Moralitas Konvensional 

Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori 

perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat konvensional, seseorang terus 

memperhatikan kesesuaian dengan aturan-aturan sosial yang penting, tetapi bukan 

karena alasan kepentingan diri sendiri. Tingkat konvensional umumnya ada pada 

seorang remaja atau orang dewasa.Mereka percaya bahwa aktif dalam memelihara 

sistem sosial saat ini memastikan hubungan manusia yang positif dan ketertiban 

masyarakat.  

Pada tingkatan ini, memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok atau bangsa 

dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri, tidak perduli apa 

pun akibat-akibat yang langsung dan yang kelihatan.  Sikap ini bukan hanya mau 

menyesuaikan diri dengan harapan-harapan orang tertentu atau ketertiban sosial, 

tetapi sikap ingin loyal, sikap ingin menjaga, menunjang dan memberi 

pembenaran pada ketertiban itu dan sikap ingin mengidentifikasikan diri dengan 

orang-orang atau kelompok yang ada didalamnya. Orang di tahapan ini menilai 

moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan 

harapan masyarakat: 

c. Tingkat Ketiga:  Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas / 

sikap anak baik (Sekitar usia 9-12 tahun).    
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Pada tahap ini seseorang/ anak melakukan perbuatan tertentu berdasarkan 

pertimbangan baik-buruk  menurut masyaratakat. Mereka percaya manusia 

semestinya hidup menurut harapan keluarga dan komunitas, dan bertindak dengan 

cara-cara yang baik. Tingkah laku yang baik berarti memiliki motif dan perasaan 

antar pribadi yang baik, seperti  kasih, empaty, rasa percaya dan kepedulian pada 

orang lain. Heinz umumnya dilihat benar setelah mencuri, karena “Dia seorng pria 

yang baik yang ingin menyelamatkan istrinya” dan “ niatnya yang baik, yaitu 

menyelamatkan hidup seorang yang dikasihinya.  

d. Tingkat Keempat :  Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial / 

Moralitas hukum dan aturan ( sekitar usia 12-15). 

Pada tahap ini, pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, 

hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Seseorang melakukan suatu tindakan 

atas dasar hukum atau ketertiban masyarakat. Tindakan atau perbuatan di 

dasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam cerita Heinz, banyak subyek 

mengatakan mereka paham kalo motif  Heinz baik, namun tidak bisa setuju 

dengan pencurian. Apa yang akan terjadi jika kita semua mulai melanggar hukum 

kapanpun kita merasa punya alasan yang baik. Hasilnya tentu kekacauan.  

Pilihan moral pada tahap ini  tidak lagi tergantung pada hubungan dekat dengan 

orang lain. Sebaliknya, peraturan harus ditegakkan dengan cara sama untuk semua 

orang, dan setiap anggota masyarakat memiliki tugas pribadi untuk menegakkan 

mereka serta mematuhi hukum. Dalam hal ini ada bahaya seseorang bertingkah 

legalitik.  
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2.3.4 Tingkat III : Moralitas Paska-konvensional 

Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan 

pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, 

menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode 

moral pribadi. Seseorang pada tingkat pasca-konventional bergerak di luar tidak 

perlu diragukan lagi dukungan untuk peraturan dan undang-undang masyarakat 

mereka sendiri. Tingkatan pasca-konvensional, juga dikenal sebagai tingkat 

berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral.  

e. Tingkat Kelima:  Orientasi kontrak sosial (sekitar usia 15-18) 

Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa nilai-nilai dan aturan-aturan adalah 

bersifat relatif dan bahwa standar dapat berbeda dari satu orang ke orang lain, 

menyadari bahwa hukum penting bagi masyarakat, tetapi juga mengetahui bahwa 

hukum dapat diubah. Seseorang percaya bahwa beberapa nilai, seperti kebebasan, 

lebih penting daripada hukum. Pada tahap ini penting bahwa mereka dihormati 

dan dihargai tanpa memihak. Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak 

sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan 

kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan 

terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui 

keputusan mayoritas, dan kompromi.  

Dalam merespon dilemma Heinz, responden tahap 5 membuat jelas bahwa pada 

umumnya mereka tidak ingin Heinz melanggar aturan, hukum dan aturan adalah 

kontrak social yang setuju kita pegang sampai kita bisa mengubahnya lewat cara-
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cara yang demoktaris. Meskipun begitu, hak istri untuk hidup  merupakan sebuah 

hak moral yang harus dilindungi. Nampak bahwa subyek-subyek tahap 5 

membicarakan moralitas  dan kebenaran lebih tinggi dariipada hukum-hukum 

tertentu.  

f. Tahap Keenam: Prinsip-prinsip etis universal (universal ethical principles) 

(sekitar usia 18 tahun ke atas).  

Tahap ini merupakan tahap  tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. 

Pada tahap perbuatan seseorang dinilai benar atau salah diukur dari cocok 

tidaknya dengan Hati Nuraninya yang didasarkan  atas nilai-nilai yang sifatnya 

universal.  Bila menghadapi konflik secara hukum dan suara hati, seseorang akan 

mengikuti suara hati, walaupun keputusan itu mungkin melibatkan resiko pribadi.  

Para Respon dengan  tahap 5 bergerak menuju konsepsi masyarakat yang baik. 

Mereka menyatakan bahwa kita perlu (a) melindungi hak-hak individual tertentu, 

dan (b) menyelesaikan perselisihan lewat proses demokratis. Namun begitu 

proses-proses demokratis saja tidak menghasilkan sesuatu yang kita anggap  adil 

secara intuitif.  

Asumsi-asumsi yang digunakan Kohlberg (Crain, 2014 : 250)  dalam 

mengembangkan teorinya sebagai berikut: (a) bahwa kunci untuk dapat 

memahami tingkah laku moral seseorang adalah dengan memahami filsafat 

moralnya, yakni dengan memahami alasan-alasan yang melatar belakangi 

perbuatannya, (b) tingkat perkembangan tersusun sebagai suatu keseluruhan cara 

berpikir. Setiap orang akan konsisten dalam tingkat pertimbangan moralnya, (c) 
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Konsep tingkat perkembangan moral menyatakan rangkaian urutan perkembangan 

yang bersifat universal, dalam berbagai kondisi kebudayaan. 

Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, konsep perkembangan moral menurut teori 

Kohlberg memiliki empat ciri utama. Pertama, tingkat perkembangan itu terjadi 

dalam rangkaian yang sama pada semua orang. Seseorang tidak pernah melompati 

suatu tingkat. Perkembangannya selalu ke arah tingkat yang lebih tinggi. Kedua, 

tingkat perkembangan itu selalu tersusun berurutan secara bertingkat. Dengan 

demikian, seseorang yang membuat pertimbangan moral pada tingkat yang lebih 

tinggi, dengan mudah dapat memahami pertimbangan moral tingkat yang lebih 

rendah. Ketiga, tingkat perkembangan itu terstruktur sebagai suatu keseluruhan. 

Artinya, seseorang konsisten pada tahapan pertimbangan moralnya. Keempat, 

tingkat perkembangan ini memberi penekanan pada struktur pertimbangan moral, 

bukan pada isi pertimbangannya. (Suparno,2002 : 59) 

2.5 Penerapan Moral Reasoning Dalam Pembelajaran 

Untuk mewujdkan siswa yang dapat berpikir rasional kritis, kreatif, dan memiliki 

watak yang baik sebagimana tersebut di atas diperlukan pendidikan nilai dan 

moral.  Sutarjo Adisusilo (Adisusilo, 2014)  menyebutkan   ada Lima pendekatan 

pendidikan nilai yaitu: (1) Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach), 

(2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development 

approach), (3) Pendekatan analisis nilai (values analysis approach), (4) 

Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach), dan (5) Pendekatan 

pembelajaran berbuat (action learning approach).  
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Pendekatan perkembangan kognitif (moral reasoning) mudah digunakan dalam 

proses pendidikan di sekolah, karena pendekatan ini memberikan penekanan pada 

aspek perkembangan kemampuan berpikir. Oleh karena, pendekatan ini 

memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian masalah 

yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat, 

penggunaan pendekatan ini menjadi menarik.. Teori Kohlberg dinilai paling 

konsisten dengan teori ilmiah, peka untuk membedakan kemampuan dalam 

membuat pertimbangan moral, mendukung perkembangan moral, dan melebihi 

berbagai teori lain yang berdasarkan kepada hasil penelitian empiris (Crain , 2014: 

241) 

William Crain  (Crain , 2014: 241) menjelaskan bahwa moral reasoning lebih 

bersifat Emosional inteligensi, sehingga emosional inteligensi mencerminkan 

karakter. Dengan demikian, menurut peneliti implementasi model moral reasoning 

dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan mengelola emosi yang akhirnya 

menjadi warga yang baik.  

2.6  Modul Desain Pengembangan dalam Kawasan Teknologi Pendidikan  

 

Desain pengembangan modul yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

kawasan pengembangan. Pengembangan merupakan proses penterjemahan 

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup 

banyak variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Walaupun 

demikian tidak berarti lepas dari teori dan praktek  yang berhubungan dengan 

belajar dan desain. Seels & Richey dalam Warsita (2008: 27), menyatakan bahwa 
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kawasan pengembangan mencakup dalam empat kategorii : 1) pengembangan 

teknologi cetak. 2) teknologi audiovisual, 3) teknologi berbasis computer , dan 4) 

teknologi terpadu.  

 

Model desain menunjukkan struktur dan makna bagi komponen serta alur kerja 

yang bisa diikuti desainer dalam menerjemahkannya menjadi suatu pembelajaran. 

Untuk menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran yang efektif diperlukan adanya 

sebuah proses perencanaan atau desain yang baik. Smaldino dkk (2007:84),  

menyatakan bahwa model desain pembelajaran ASSURE dikembangkan untuk 

menciptakan aktifitas pembelajaran yang efekti dan efesien, khususnya pada 

kegiatan pembelajaran yang mengunakan media dan teknologi. Lebih lanjut 

Smaldino (2007: 86), membagi enam tahapan yang perlu dilakukan dalam desain 

pembelajaran ASSURE sebagai berikut : 

Tahap Pertama : Menganalisis karaketeristik siswa (Analize Learner) 

Pada tahap pertama dalam merencanakan pembelajaran adalah mengidentiikasi 

dan menganalisis karakteristik siswa. Informasi tersebut akan digunakan sebagai 

pedoman dalam mendesain pembelajaran.  

Ada tiga faktor yang sebaiknya diperhatikan dalam melakukan analisis 

karakteristik pada diri siswa, karakteristik umum, spesifikasi kemampuan awal, 

dan gaya belajar.   

 

Karakteristik umum dapat digunakan untuk memilih metode, strategi, dan media 

pembelajaran. Karakteristik umum tersebut antara lain, usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, etnis kebudayaan dan faktor sosialkonomi 
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Kemampuan awal adalah kemampuan yang sudah dimiliki siswa sebelum 

pembelajaran. Kemampuan tersebut dapat diketahui dari apresiasi saat 

pembelajaran dengan memberikan pertanyaan tentang  materi yang sudah 

dipelajari. Apresiasi tersebut dijadikan acuan guru untuk mengulang materi yang 

belum dipahami siswa dan melanjutkan materi berikutnya 

Gaya belajar timbul dari kenyamanan yang dirasakan secara psikologis dan 

emosional saat siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar. Berkenaaan dengan 

gaya belajar ini, guru sebaiknya menyesuaikan model dan metode pembelajaran 

yang akan digunakan.  

Tahap 2. Merumuskan Standard dan Tujuan Pembelajaran (State Standards and 

Objectives 

Pada tahap kedua ini guru merumuskan standar dan tujuan pembelajaran dari 

standar  kompetensi yang sudah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah … 

a. Gunakan Format ABCD 

A adalah Audiens,yaitu peserta didik. Intruksi yang kita ajukan harus fokus 

kepada apa yang harus dilakukan siswa. B adalah behavior,  yaitu sikap berupa 

kata kerja yang mengukur kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah proses 

pembelajaran. C adalah conditions  yaitu kondisi selama pembelajaran. D adalah 

degree, yaitu dasar pengukuran tingkat keberhasilan siswa.  

b. Berhubungan dengan kemampuan individu dalam menutaskan atau 

memahami materi yang dipelajari. Individu yang tidak memiliki kesulitan belajar 
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yang berbeda. Kondisi ini dapat dijadikan acuan  untuk merumuskan tujuan 

pembelajaran dan pembelajaran dengan lebih tepat.  

Tahap 3. Memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar (Select Strategies, 

Technology, Media and Materials) 

Pada tahap ini, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar yang digunakan 

untuk merencanakan pembelajaran yang efektif. Strategi, teknologi, media dan 

bahan ajar tersebut didesain dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa.  

Tahap 4. Memanfaatkan teknologi, media dan bahan ajar (Utilize Technology 

Media and Materials) 

Pada tahap ini, guru harus memanfaat teknologi, media dan materi dengan melalui 

proses yang dikenal dengan “5Ps” sebagai berikut : 

a. Priview (Pratinjau), teknologi, media dan bahan ajar yang akan digunakan 

untuk pembelajaran sesuai dengan tujuannya dan masih layak untuk dipakai.  

b. Prepare (Persiapan) teknologi, media dan bahan ajar yang mendukung 

pembelajaran.  

c. Prepare (Persiapan) lingkunngan belajar, sehingga mendukung pengunaan 

teknologi, media dan bahan ajar dalam proses pembelajaran. 

d. Prepare (Persiapan) siswa, sehingga mereka siap untuk belajar supaya 

memperoleh hasil belajar yang maksimal.  

e. Provide (Penyediaan) pengalaman belajar (baik pada pengajar atau siswa), 

sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dengan maksimal.  
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Tahap 5. Memerlukan Partisipasi Siswa (Require learner participation) Pada 

tahap ini guru harus mengaktifkan partisipasi siswa, karena belajar tidak cukup 

hanya mengetahui materi pelajaran, tetapi harus dapat melaksanakan serta 

mengevaluasi materi yang dipelajari sebagai hasil belajar.  

Tahap 6. Evaluasi dan memperbaiki Program Pembelajaran (Evaluate and 

Revise). 

Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi program pembelajaran bertujuan untuk 

melihat seberapa jauh teknologi, media bahan ajar yang digunakan telah mencapai 

tujuan yang diharapkan. Dari hasil evaluasi akan didapat kesimpulan apakah 

teknologi, media dan bahan ajar yang telah dipilih sudah baik atau harus dipebaiki 

lagi.  

Model ASSURE merupakan model desain pembelajaran yang bersifat praktis dan 

mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran baik yang 

bersifat  individual maupun klasikal. Langkah analisis karakteristik siswa akan 

memudahkan untuk memilih strategi, teknologi, media dan bahan ajar yang tepat 

untuk digunakan dalam pembelajaran yang efektif, efesien dan menarik. Begitu 

juga langkah evaluasi dan revisi yang dapat dimanfaatkan untuk menjamain 

kualitas dalam proses pembelajaran yang diciptakan.  

2.7  Belajar Mandiri  

Berkaitan dengan pembelajaran, Daryanto( 2010: 3) mengemukakan bahwa 

belajar mendiri merupakan belajar secara inisiatif, menyadari hubungan antara 

guru dengan siswa tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar 
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atau media pembelajaran. Lebih lanjut Daryanto (2010: 3) mengemukakan 

karakteristik belajar mandiri yaitu siswa sebagai penangungjawab, pemegang 

kendali, pengambil keputusan atau pengambil inisiatif dalam memenuhi dan 

mencapai keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain.  

Belajar mandiri adalah sistem yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri 

dari bahan cetak, siaran, maupun bahan pra-rekam yang telah disiapkan terlebih 

dahulu.  

Race dalam Khafida (2008:1) mengidentiikasikan bahwa belajar mandiri yang 

optimal terjadi apabila : (1) siswa mengingatkan untuk belajar, (2) belajar dengan 

menemukan melalui praktik, trial  and error, dan lain-lain, (3) belajar dengan 

umpan balik dari orang lain atau diri sendiri, dan (4) mendalami sendiri 

aplikasinya bagi kehidupan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 

Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menjelaskan arahan pendidikan 

nasional yang bermutu, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kretif, mandir, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. Pengembangan potensi peserta didik yang 

mandiri dilakukan dengan cara belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan 

kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.  

Pendidikan dengan sistem belajar mandiri menurut Institut for Distance Education 

of Maryland University seperti dikutip oleh Chaeruman (2008:33) merupakan 

strategi pembelajaran yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu: 
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1) Membebaskan siswa untuk tidak harus berada pada suatu tempat dalam satu 

waktu 

2) Disediakan berbagai bahan, termasuk panduan belajar dan silabus rinci serta 

akses ke semua penyelengara pendidikan yang member layanan, bimbingan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa dan mengevaluasi hasil 

belajar.  

Berdasar beberapa pendapat di atas, pembelajaran mengunakan modul merupakan 

salah satu contoh belajar mandiri. Modul yang digunakan sebagai media belajar 

bagi siswa dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat membantu  

mengoptimalisasi belajar secara mandiri. Modul yang menarik dapat memotivasi 

siswa untuk belajar mandiri dan isinya yang terarah dapat memandu siswa untuk 

belajar melalui serangkaian teori, prinsip dan prosedur. Dengan demikian siswa 

dapat mendalami sendiri apa yang mereka pelajari.  

Subyek dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa SMA, yaitu orang yang 

telah dewasa, telah memiliki pengetahuan tentang Pendidikan Agama. 

Dikarenakan dewasa menganggap dirinya mampu belajar sendiri, mampu 

mengatur dirinya sendiri (mandiri), dan mengambil keputusan sendiri. Sesuai 

dengan hal tersebut, maka peneliti mengunakan konsep pembelajaran andragogi.  

Istilah andragogi telah digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara 

pendidikan yang diarahkan diri sendiri sebagai pendidikan melalui pengajaran 

oleh orang lain. Menurut Lindeman dalam Uno (2011: 56-57), konsep 

pembelajaran orang dewasa merupakan pembelajaran yang berpola nonotoriter, 

lebih bersifat informal yang pada umumnya lebih bertujuan untuk menemukan 
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pengertian pengalaman dan/atau pencarian pemikiran guna merumuskan prilaku 

yang standar. Dengan demikian teknik pembelajaran orang dwasa adalah 

bagaiman membuat pembembelajaran menjadi selaras dengan kehidupan nyata.  

Darkenwald dan Meriam dalam  (Sudjana, 2005: 62) memandang bahwa,  

Seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah melewati masa pendidikan 

dasar, yaitu sejak umur 16 tahun. Dengan demikian orang dewasa 

diartikan sebagai orang yang telah memiliki kematangan fungsi-fungsi 

biologis, sosial dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan, 

tanggungjawab dan peran dalam kehidupan. Namun kedewasaan 

seseorang akan tergantung pola pada konteks sosial-kulturnya. 

Kedewasaan itupun merupakan suatu gejala yang selalu mengalami 

perubahan dan perkembangan untuk menjadi dewasa. 

 

Membelajarkan anak (pendagogi) merupakan upaya mentransmisikan sejumlah 

pengalaman dan ketrampilan dalam rangka mempersiapkan anak untuk 

mengahadapi kehidupan di masa datang. Sebaliknya, pembelajaaran orang dewasa 

(andragogi) lebih menekankan pada membimbing dan membantu orang dewasa 

untuk menemukan pengetahun, ketrampilan, dan sikap dalam rangka memcahkan, 

masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

dari Kwoles  dalam (Sudjana, 2005: 62) mendefinisikan adragogi sebagai seni dan 

ilmu dalam membantu sisswa (orang dewasa) untuk belajar (the science and arts 

of helping adults learn).  Berbeda dengan pedagogi karena istilah ini dapat 

diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak (pendagogis the 

science and art of teaching children).  

 

Malcolm Knowles dalam Uno (2011: 58-59), mengembangkan enam pokok 

asumsi model pembelajaran orang dewasa sebagai berikut:  

a. Kebutuhan untuk mengetahui. Orang dewasa perlu mengetahui 

mengapa mereka harus mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, tugas 

utama fasilitator adalah membantu peserta belajar menjadi sadar 
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akan perlunyaa mengetahui atau paling tidak fasilitator dapat 

memaparkan kasus yang bersifat intelektual untuk menunjukkan 

nilai dari pembelajaran yang akan dijalaninya guna meningkatkan 

efektifitas kinerjanya atau kualitas hidupnya.  

b. Konsep diri. Konsep diri anak –anak masih tergantung sedangkan 

pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri 

c. Peranan Pengalaman, seorang individu mengalami dan 

mengumpulkan berbagai pengalaman pahit getirnya kehidupan, di 

mana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar 

yang demikian kaya, dan pada saat yang bersamaan individu 

tersebut memberikan dasar yang luas untuk beajar dan memperoleh 

pengalaman baru.  

d. Kesiapan Belajar. Penetuan waktu belajar (kapan, berapa lama) 

hendaknya disesuaikan dengan tahap perkembangan orang dewasa. 

Hal yang lebih penting adalah perlu adanya rangsangan terjadinya 

kesiapan belajar melalui pengenalan terhadap model-model 

pembelajaran orang dewasa 

e. Orientasi belajar. Pada orang dewasa mempunyai kecenderungan 

memiliki orientasi belajara yang berpusat pada pemecahan 

permasalahan yang dihadapi (problem centered orientation).  

f. Motivasi. motivasi orang dewasa untuk belajar, antara lain tanggap 

terhadap beberapa dorongan eksternal (posisi kerja yang lebih baik, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan lain-lain) 

 

Orang dewasa pada hakikatnya adalah mahluk yang kreatif bilamana seseorang 

mampu menggerakkan/mengali potensi yang ada dalam diri mereka. Di samping 

itu, orang dewasa dapat dibelajarkan lebih aktif apabila mereka merasa ikut 

dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran, terutama apabila mereka dilibatkan 

memberi sumbangan pikiran dan gagasan yang membuat mereka merasa berharga 

dan memiliki harga diri di depan sesama teman. Artinya, orang dewasa akan 

belajar lebih baik apabila pendapat pribadinya dihormati, dan akan lebih senang 

kalau ia dapat memberikan sumbang saran pemikiran dan mengemukakan ide 

pikirannya, daripada pembimbing selalu memberikan teori dan gagasannya sendiri 

kepada mereka.  
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Menurut Uno (2011: 55) dalam pratiknya pembelajaran orang dewasa sering 

disebut dengan diklat (pendidiakan dan pelatihan), pelatihan ataupun training. 

Bagi orang dewasa, terciptanya suasana belajar yang kondusif merupakan suatu 

fasilitas yang mendorong mereka mau mencoba prilaku baru, berani tampil beda, 

dapat berlaku dengan sikap baru dan mencoba pengetahuan baru yang mereka 

peroleh.  

Prosedur yang perlu yang ditempuh oleh pendidik sebagaimana dikemukakan 

Knowles dalam Sudjana (2005: 63) adalah sebagai berikut:  

a. Menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui 

kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran, 

b. Menemukan kebutuhan belajar 

c. Merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi 

kebutuhan belajar 

d. Merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk 

siswa 

e. Melaksanakan kegiatan belajar dengan mengunakan metode, teknik 

dan sarana belajar yang tepat 

f. Menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan 

belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Inti teori 

andragogi adalah teknologi keterlibatan diri (ego) siswa. Artinya 

kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa terletak pada 

keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran.  

 

Pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa dapat efektif (lebih cepat dan 

melekat pada ingatannya), bilamana pembimbing (pelatih, pengajar, penatar, 

instruktur dan sejenisnya) tidak terlalu mendominasi kelompok kelas, mengurangi 

banyak bicara, namun mengupayakan agar individu orang dewasa itu tetap 

mampu menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan kepribadian 

mereka (Sudjana, 2005: 63) 
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Agar Pembelajaran orang dewasa dapat berjalan dengan efektif diperlukan 

strategi-strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran 

merupakan pendekatan pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran 

untuk menyampaikan materi secara sistematis sehingga menghasilkan hasil 

belajar tertentu. Sebagaiman dikemukakan Atwi dalam Uno (2011: 61), secara 

garis besar strategi pembelajaran mengandung kompenen-kompenen berikut : 

1. Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran  

2. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar  mengorganisasikan materi 

pembelajaran.  

3. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

4. Waktu pembelajaran, yaitu waktu yang digunakan pengahjar dan peserta 

belajar dalam menyelesaikan proses pembelajaran 

 

Berdasarkan kompenen-kompenen tersebut, maka empat kompenen strategi 

pembelajaran tersebut merupakan kompenen pembelajaran yang praktis bagi 

pembelajaran orang dewasa karena mudah dipelajari, fleksibel dan mudah dalam 

penerapannya.  

 

 

2.8  Motivasi Belajar  

Motivasi dipandang sebagai pendorong mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan prilaku seseorang, termasuk prilaku belajar. Dalam motivasi 
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terkandung keinginan untuk mengaktifkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap 

dan prilaku dan individu belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2004: 

85) yang menyatakan motivasi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Seseorang melakukan usaha karena ada motivasi. Adanyanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.  Dengan kata lain, dengan 

adanya usaha yang tekun dan didasari motivasi, maka seseorang  yang belajar itu 

akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang akan 

sangat menentukan tingkat hasil berlajarnya.  

Suryabrata (2005:70) berpendapat bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong individu melakukan aktifitas-aktifitas tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut pendapat Donal dalam (Sardiman 

2004: 73) ada tiga elemen penting dalam motivasi , yaitu motivasi mengawali 

perubahan energy ada diri manusia, motivasi ditandai dengan munculnya rasa dan 

afeksi seseorang dan motivasi,dirangsang karena adanya tujuan.  

Dalam melakukan kegiatan belajar diperlukan adanya motivasi, belajar akan 

menjadi optimal apabila ada motivasi. Oleh karena itu, Djamarah (2002: 123) 

mengungkapkan ada tiga fungsi motivasi, yaitu sebagai pendorong, penggerak dan 

pengarah perubahan. Sebagai pendorong maksudnya adalah motivasi tersebut 

digunakan sebagai dasar setiap individu untuk melakukan perbuatan. Motivasi 

sebagai penggerak merupakan motor dari setiap kegiatan atau perubahan yang 

dilakukan seseorang. Sedangkan motovasi sebagai pengarah yakni bertujuan 

kepada apa yang hendak dicapai seseorang. Motivasi belajar pada diri setiap 
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individu dalam melakukan setiap kegiatan, termasuk siswa dalm belajar. Motivasi 

dalam belajar dapat berasal dari dalam mauapaun dari luar diri siswa.  

Sardiman (2004:86-91) membedakan motivasi menjadi 2, yaitu:  

1) Motivasi intrisik, yaitu semua faktor yang berasal dari diri individu dan 

memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh yang lebih efektif  karena relatif  lebih lama dan tidak tergantung 

pada motivasi dari luar. 

2) Motivasi intrisik, yaitu semua faktor yang berasal dari luar diri individu tetapi 

pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Motivasi ekstrinsik berisi tentang 

penyesuaian tugas dengan minat, respon yang penuh variasi, respon siswa, 

kesempatan siswa untuk menyesuiakan tugas dan adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar.  

 

2.9  Prosedur Pengembangan Modul  Pendidikan Agama Katolik Berbasis 

Moral Reasoning  pada materi Suara Hati  

2.9.1 Prosedur Penyusunan Modul 

Untuk menghasilkan suatu modul yang baik dalam arti sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, maka penyusunan modul harus dilakukan  seacara sistematis, 

melalui prosedur yang benar dan sesuai kaidah-kaidah yang baik. Widodo dan 

Jasmadi (dalam Asyhar, 2011) menyebutkan beberapa kaidah-kaidah atau 

langkah-langkah umum dalam proses penyusunan Modul sebagai berikut : 
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a. Analisis  Kebutuhan Modul 

Seperti halnya media audio dan vidio pembelajaran, untuk pembuatan modul juga 

dimulai dengan analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan  dilakukan telaah 

terhadap kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa. Kompetensi didasarkan 

pada silabus atau rencana pembelajaran. Telaah kompentensi tersebut dimasudkan 

untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan modul, baik dari ruang lingkup 

materi maupun segi kontennya. 

Dalam analisis kebutuhan , dapat dilakukan langkah-langkah berikut: 

1) Menetapkan kompetensi yang telah dirumuskan pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) atau silabus 

2) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi atau bagian 

dari kompetensi utama 

3) Mengidentifikasi dan mentukan pengetahuan, ketrampilan dan ketrampilan 

yang dipersyaratkan 

4) Menetukan judul modul yang akan disusun  

b. Penyusunan Naskah/ Draft Modul 

Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan pemilihan, penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap yang perlu dikuasai oleh pembaca dan draft pustaka. Draft disusun 

secara sistematis dalam satu kesatuan sehingga prototipe  model yang siap 

disajikan.  
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Sebelum proses uji coba lapangan dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu draft 

modul diserahkan kepada tim ahli untuk diminta saran dan komentarnya tentang 

konten materi, pedagogi, dan bahas modul lain. Ini dilakukan untuk memastikan 

kesesuaian antar materi dengan tujuan, tata bahasa dan performance penyajiannya  

c. Validasi 

Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap 

kesesuaian modul dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan pengakuan kesesuaian 

tersebut, maka validasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak praktisi yang 

ahli sesuai dengan bidang-bidang terkait modul. Validasi modul bertujuan untuk 

memperoleh pengakuan atau pengesahan kesesuai modul dengan kebutuhan 

sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam pembelajaran. 

Valalidasi  Modul meliputi: isi materi, atau substansimodul, penggunaan bahasa, 

pengunan metode intruksional serta kemenarikan tampilan modul. Setelah modul 

di validasi kemudian direvisi menuntut saran/masukan dari ahli.  

d. Uji Coba  

Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan 

masukan tim ahli, maka modul dianggap layak untuk dilakukan uji coba. Uji coba 

dilakukan pada kelompok terbatas. Uji coba ini terdiri dari tiga macam, yaitu uji 

perorangan, uji kelompok kecil dan uji kelompok kelas. Setelah mendapatkan 

masukkan untuk perbaikan modul dari hasil uji terbatas, lalu dilakukan revisi yang 

selanjutnya modul digunakan untuk uji lapangan. Tujuan dari uji coba ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami modul, mengetahui 

efektivitas dan efisiensi waktu belajar mengunakan modul, dan kemenarikan 
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modul yang akan diproduksi. Semua data dan masukan dikumpulkan dan 

dijadikan bahan untuk penyempurnaan modul.  

e. Revisi dan Produksi 

Masukan-masukan yang diperoleh dari ahli dan pendapat siswa merupakan hal 

yang sangat bernilai bagi pengembang modul karena dengan masukan-masukan 

tersebut dilakukan perbaikan  terhadap modul yang dibuat. Setelah 

disempurnakan, modul tersebut bisa diproduksi.  

2.9.2 Efektifitas Pengunanan Modul 

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian evesien  meskipun 

sebenarnya ada perbedaan diatara keduanya. Efektifitas menekankan  pada hasil 

yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai 

hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output 

Menurut Siagian (2001: 24) 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana 

dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

mengahasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 

dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi 

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan 

semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.  

Dalam konteks pendidikan, “efektivitas  berkaitan dengan sejauh mana siswa 

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, yaitu sekolah perguruan tinggi, 

atau pusat pelatihan mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikap yang diinginkan oleh para stakeholder (Januszewski & Molenda, 2008 : 57). 

Pendapat tersebut di dukung oleh Reigeulth dan Chelman (2007 :77) yang 
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menyatakan bahwa efektivitas mengancu pada indikator belajar yang tepat (seperti 

tingkat prestasi dan kefasihan tertentu) untuk mengukur hasil pembelajaran.  

Uno (2008:21), mengemukakan bahwa keefektivitasan pembelajaran biasanya 

diukur dengan tingkat pencapaian si belajar. Ada empat aspek penting yang dapat 

dipakai untuk mengekspresikan keefektivitasan pembelajaran, yaitu (1) 

kecermatan penguasan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan “ 

tingkat kesalahan”, (2) kecepatan untuk kerja, (3) tingkat alih belajar, dan (4) 

tingkat retensi dari apa yang dipelajari.  

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa 

yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut 

produktivitas, dalam hal ini guru agama memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas  dan kuantitas (outpout) dari pelajaran agama.  

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang 

telah ditentukan dengan hasil nyata yang diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan 

tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.  

Menurut Ducan yang dikutip Steers  dkk(1985:53) dalam bukunya “ “Efektivitas 

organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut : 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses 

2. Integrasi 
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Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan kosensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainya 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dan jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya.  

2.9.3 Efisiensi Pengunaan Modul 

Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena Efisiensi 

mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). 

Efisiensi berasal dari kata “efisien” yang dalam bahasa Inggris “efficient” 

didefinisikan “ working productively with minimum wasted effort or expense, 

preveting the wasteful use of a resource; an energy-efficient heating system” atau 

´the ratio of the useful work performed by a machine or in a process (Concise 

Oxford Dictionary, 2001). Efisiensi menurut Ghiselli dan Brown dalam (Syamsi, 

2004 : 251) adalah sebagai berikut : “ The term efeciency has a very exact 

definition. It is expressed as the ratio of output to input”.  

Jadi menurut Ghiselli & Brown, istilah efisiensi mempunyai pengertian yang 

sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran dan 

masukan. Dalam pengertian ini, perlu dibedakan antara pengertian efisiensi 
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dengan pengertian efisiensi optimal. Efisiensi optimal adalah perbandingan 

terbaik antara output dan input.  

Pada aspek efisiensi waktu, Uno (2008: 21) efisensi pembelajaran biasa diukur 

dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar dan/atau 

jumlah biaya pembelajaran yang digunakan.  

Efisiensi proses pembelajaran menurut Degeng dalam Miarso (2004)  tampak pada 

peningkatan kualitas atau tingkat penguasaan pembelajar, penghematan waktu 

belajar guna mencapai tujuan, peingkatan daya tampang tanpa megurangi kualitas 

belajar pembelajar. Efisiensi proses pembelajaran bisa dicapai apabila interaksi 

pembelajaran mengacu pada aktivitas belajar, dan situasi belajar sesuai dengan 

kemampuan pembelajar.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

merupakan desain, pengembangan, dan pelaksanaan pembelajar dengan cara yang 

baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya) mengunakan 

sumber daya yang sekecil-kecilnya untuk hasil yang sama atau lebih baik. Dengan 

kata lain efisiensi penggunaan modul terdiri dari : (1) kemudahan dalam belajar, 

(2) hemat biaya (ekonomis), (3) tidak membuang tenaga, (4) ringan dalam beban 

pembelajaran, dan (5) tidak banyak membuang waktu. Efisiensi dalam penelitian 

ini menitikberatkan pada segi waktu, atau pengoperasian yang efisien 

merefleksikan bagaimana sumber-sumber modul secara ekonomi digunakan untuk 

memuaskan persyaratan kefektifan pembelajaran dengan hasil yang optimal 

dengan tidak membuang waktu dalam proses belajar.  
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2.9.4 Kemenarikan Penggunaan Modul  

Daya tarik atau kemenarikan merupakan kecenderungan siswa untuk tetap/terus 

belajar yang dapat terjadi karena dibidang studi maupun kualitas 

pembelajarannya. Untuk mengekspresikan daya tarik sebagai hasil pembelajaran, 

maka tekanan diletakkan pada kualitas pembelajaranya, bukan dari bidang studi. 

Variable yang dapat digunakan sebagai indikator daya tarik pembelajaran adalah 

pengahargaan dan keinginan lebih ( lebih banyak atau lebih lama) yang 

diperhatikan oleh siswa (Degeng, 2013: 200-201) 

Menurut Reigulth (2007: 77) disamping efetivitas dan eifesiensi, aspek daya tarik 

adalah salah satu kriteria utama pembelajaran yang baik dengan harapan  siswa 

cenderung ingin terus belajar ketika mendapatkan pengalaman yang menarik. 

Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari pembelajaran yang melibatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran, melalui sikap, pengetahuan dan juga tingkah laku.  

Pembelajaran memiliki daya tarik yang baik jika terdapat salah satu atau lebih dari 

kualitas berikut : 1) menyediakan tantangan, membangkitkan harapan yang tinggi, 

2) memiliki relevansi dan keaslian dalam hal pengalaman masa lalu siswa dan 

kebutuhan masa depan, 3) memiliki aspek humor atau elemen yang 

menyenangkan, 4) menarik perhatian melalui hal-hal yang bersifat baru, 5) 

melibatkan intelektual dan emosional, 6) menghubungkan dengan kepentinagn 

dan tujuan siswa, 7) menggunakan berbagai bentuk representasi ( Januszewski & 

Molenda, 2008: 56) 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa daya tarik merupakan 

kecenderungan siswa untuk terus belajar melalui pengalaman yang meanarik dan 

memiliki kualitas dalam pembelajaran.  

2.9.5 Metode Analisis Modul  

Analisis diperlukan untuk memperoleh modul yang berkualitas. Menurut Supriadi 

(Supriadi, 2000) penilaian modul meliputi aspek mutu isi buku, kesesuaian 

dengan kurikulum, bahasa yang digunakan, penyajian, keterbacaan, grafika dan 

keamanan modul. Sedangkan menurut BSNP, untuk mengevaluasi buku meliputi 

aspek kesesuaian isi dengan kurikulum, penyajian materi, keterbacaan dan grafika 

atau gambar.  

a. Kesesuaian Isi dengan Kurikulum 

Kurikulum merupakan separangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,  

bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelengaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.  Tujuan tertentu ini 

meliputi tujuan pendidikan nasional, kesesuain dengan kekhasan kondisi dan 

potensi daerah, satuan pendidikan, dan siswa (Tim Penyusun Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2006: 1).  

Pengembangan materi pembelajaran dalam sebuah modul harus relevan dengan  

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan sebuah kurikulum. 

Selain itu kosistensi dan kecakupan materi yang dikembangkan baik dalam sebuah 

modul siswa maupun bahan ajar lainya dapat memberikan dukungan terhadap 

berhasilnya pencapaian standar kompetensi yang harus dicapai siswa.  
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Menurut Depdiknas (2008 ) prinsip dasar dalam menentukan materi pembelajaran 

dalam sebuah modul yaitu:  

1) Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi 

dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa 

menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan harus 

berupa fakta, bukan konsep atau prisnsip ataupun jenis materi yang lain.  

2) Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus 

diajarkan juga harus meliputi empat macam itu.  

3) Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit maka kurang 

membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetesi dasar. 

Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan mengakibatkan  

keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum (Pencapaian 

keseluruhan KI dan KD) 

 

b. Penyajian Materi 

Penyajian materi merupakan cara atau sistem yang ditempuh agar buku yang 

disusun menarik perhatian, mudah dipahami, dan membangkitkan semangat 

siswa. Aspek penyajian materi ini merupakan aspek tersendiri yang harus 

diperhatikan dalam buku pelajaran yang diantaranya berkenan dengan tujuan 

pembelajaran, latihan soal, dan materi pengayaan (Mudzakir 2010:1).  

Menurut Wibowo & Mungin  (2005: 32), bahan ajar yang baik menghasilkan 

bahan secara lengkap, sistematis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, dan cara penyajian yang membuat mudah dipahami dan 

dipelajari. Berikut adalah poin khusus dalam penyajian materi,  
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1. Penyajian konsep dilakukan secara runtut mulai dari yang mudah ke sukar, 

dari yang konkrit ke abstrak dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 

dikenal sampai yang belum dikenal 

2. Terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah 

mempelajari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar.  

3. Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan pemahaman 

konsep yang ada dalam materi. 

4. Soal-soal yang dapat melatih kemampuan dan memahami dan menerapkan 

konsep yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik 

disajikan pada setiap akhir bab.  

5. Penyampaian pesan antara sub-bab yang berdekatan mencerminkan keruntutan 

dan keterkaitan isi. 

6. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/sub-bab/aline harus 

mencerminkan kesatuan tema.  

c. Grafika  

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku, 

meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf dan ilustrasi. Yang 

membuat siswa meyenangi buku yang dikemas dengan baik dan akhirnya juga 

meminati untuk membacanya. (Wibowo & Mungin  2005: 23)  

d. Keterbacaan  

Keterbacaan (readability) merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk 

dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Menurut McLaughin dalam 
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(Suherli, 2006 ) bahwa keterbacaan berkaitan dengan kemudahan, kemenarikan, 

pemahaman karena bacaanya itu memiliki daya tarik sendiri yang memungkinkan 

pembacanya terus tenggelam dalam bacaan.  

1) Kemudahan membaca berhubungan dengan bentuk tulisan, yaitu tata huruf 

seperti besar huruf, lebar spasi, serta bentuk dan ukuran tulisan.  

2) Kemenarikan berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan 

dan keindahan gaya tulisan, yang berkaitan dengan aspek penyajian materi 

3) Keterpahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti 

panjang pendeknya dan frekuensi pengunaan kata atau kalimat, bangun 

kalimat dan susunan paragraph. Hal itu berhubungan dengan bahasa.  

Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, 

kalimat, paragraph, dan wacana), bentuk tulisan atau tipografi, lebar sepasi, serta 

aspek-aspek graika lainya. Modul hendaknya mampu menyampaikan dalam 

bahasa yang baik dan benar (Tim Penyusun. Badan Standar Nasional Pendidikan.  

2006: 1).  

 

2.10 Karakteristik Pendidikan Agama Katolik 

2.10.1 Rasional/Dasar Pemikiran 

Pendidikan pada dasarnya merupakan tanggungjawab pertama dan utama 

orangtua, demikian pula dalam hal pendidikan iman anak. Pendidikan iman 

pertama-tama harus dimulai dan dilaksanakan di lingkungan keluarga dimana 

anak mulai mengenal dan mengembangkan iman. Pendidikan iman yang dimulai 
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dalam keluarga perlu dikembangkan lebih lanjut bersama seluruh umat (Gereja) 

(Emiyan, 2001: 8).  

Negara juga mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi agar pendidikan iman 

bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing. Salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan iman adalah melalui Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang dilaksanakan di 

sekolah (Setyawan, 2014: 2). 

Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti membantu dan membimbing peserta 

didik untuk memperteguh iman sesuai ajaran Agama Katolik dengan tetap 

memperhatikan dan mengusahakan penghormatan terhadap agama dan 

kepercayaan lain. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan 

hubungan antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk demi 

terwujudnya persatuan nasional (Setyawan, 2014: 2) 

Dengan demikian, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti bertujuan 

membangun hidup beriman kristiani peserta didik. Membangun hidup beriman 

kistiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki 

keprihatinan tunggal terwujudnya Kerajaan Allah dalam hidup manusia. Kerajaan 

Allah merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan untuk mewujudkan 

perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan 

kesatuan, serta kelestarian lingkungan hidup yang dirindukan oleh setiap orang 

dari berbagai agama dan kepercayaan.  
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2.10.2 Hakikat Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti  

Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah usaha yang dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memperteguh iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa sesuai dengan ajaran Agama Katolik. Usaha tersebut dilakukan dengan tetap 

memperhatikan penghormatan terhadap agama lain demi terciptanya kerukunan 

antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 

(Setyawan, 2014: 2) 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti 

dijalankan sebagai proses komunikasi iman. Proses tersebut meliputi kemampuan: 

memahami, menginternalisasi, menghayati iman yang terwujud secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari.   

2.10.3 Tujuan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti  

Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti bertujuan agar peserta didik 

memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap membangun hidup yang semakin 

beriman. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Ketrampilan diperoleh 

melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan 

mencipta. Sikap dibentuk melalui kemampuan: menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan 
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2.10.4 Ruang Lingkup Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti  

Menurut Adisusanto (2007: 5) Ruang lingkup pembelajaran dalam Pendidikan 

Agama Katolik dan Budi Pekerti mencakup empat aspek yang memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain. Keempat aspek yang dibahas secara lebih 

mendalam sesuai tingkat kemampuan pemahaman peserta didik adalah:  

1. Pribadi peserta didik; Ruang lingkup ini membahas tentang diri sebagai laki-

laki atau perempuan yang memiliki kemampuan dan keterbatasan kelebihan 

dan kekurangan, yang dipanggil untuk membangun relasi dengan sesama serta 

lingkungannya sesuai dengan Tradisi Katolik.  

2. Yesus Kristus; Ruang lingkup ini membahas tentang pribadi Yesus Kristus 

yang mewartakan Kerajaan Allah, seperti yang terungkap dalam Kitab Suci 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, agar peserta didik membangun relasi 

dengan Yesus Kristus dan meneladani-Nya.  

3. Gereja; Ruang lingkup ini membahas tentang makna Gereja, agar peserta didik 

mampu melibatkan diri dalam hidup menggereja.  

4. Masyarakat; Ruang lingkup ini membahas tentang perwujudan iman dalam 

hidup bersama di tengah masyarakat sesuai dengan tradisi Katolik.  

2.11 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil  penelitian berikut ini relevan dan mendukung penelitian 

pengambangan Modul Pendidikan Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada 

Materi Suara Hati.  

1. Mulyadi  (2004) bahwa penggunaan model moral reasoning dalam 

pembelajaran PKn SMP di Samarinda melalui penelitian tindakan kelas (PTK) 
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dikatakan siswa memiliki kemampuan untuk membuat pertimbangan moral 

jika dihadapkan pada situasi yang dilematis 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyat tahun (Sumiyat, 2014) berjudul  judul 

Pengaruh Pendekatan Moral Reasoning terhadap hasil belajar siswa pada 

Pelajaran IPA di SD Negri Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten 

Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang 

penggunaan pendekatan moral reasoning ada pembelajaran IPA, bagaimana 

hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan moal reasoningada 

pembelajaran IPA, dan bagaimana pengaruh penggunaan pendekatan moral 

reasoning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Hasil 

penelitian menunjukkan  bahwa penerapan pendekatan moral reasoning dalam 

pelajaran IPA di SD Negeri 2 Koreak Kupaten Kuningan, menurut 21 

responden dinyatakan sangat baik, karena berdasarkan interpretasi didapatkan 

nilai 82,3% yang artinya terletak pada daerah sangat baik. Dari pengujian 

statistik diperoleh hasil uji regresi dimana variable pendekatan moral 

reasoning memiliki nilai p-value (pada kolom sig.) 0,000 dengan   t tabel (1,73) 

< thitung (4,762) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Koefesien determinasi  

penggunaan pendekatan moral reasoning terhadap hasil belajar siswa sebesar 

54,4%, sedangkan  sisanya sebesar 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Luthfie (2015) dengan judul  Pengaruh 

Moral Reasoning dan Ethical Sensitivity   terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntasi dengan Gender sebagai Variabel (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Akuntansi UNY). Penelitian ini merupakanpenelitian kausal komparatif yang 

bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh moral reasoning terhadap persepsi 
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etis mahasiswa akuntansi, (2) pengaruh ethical sensitivity terhadap Persepsi 

etis mahasiswa akuntansi, (3) gender dapat memoderasi pengaruh moral 

reasoning terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan moral 

reasoning terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.  

4. Ryan (2003) Menyimpulkan bahwa pembelajaran memecahkan masalah 

dengan menggunakan moral reasoning ternyata memberikan pengaruh iklim 

belajar dan kemampuan mengemukakan pendapat secara positif serta 

memberikan dukungan kepada pendidikan karakter pada siswa SMU di 

Amerika. 

2.12 Kerangka Berpikir  

Upaya mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai 

suatu materi, perlu adanya peran guru, siswa dan media atau alat pembelajaran. 

Salah satu media yang mempermudah dan dapat dijadikan bagian dari fasilitas 

belajar berupa bahan ajar modul. Modul disusun dengan proses pengambangan 

dengan memanfaatkan literature yang ada untuk dijadikan bahan ajar modul yang 

sesuai dengan kebutuhan  siswa. Proses belajar berkaitan erat dengan 

pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang agar 

materi dan soal dapat dikuasai dengan mudah. Terkait dengan hal ini, pengunaan 

modul akan memungkinkan terjadinya pembelajaran yang dilakukan secara 

berulang-ulang karena modul memberikan kontribusi praktis dengan ukuran fisik 

yang cukup kecil dapat dibawa ke manapun untuk dipelajari.  
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Selain hal diatas, efektivitas pembelajaran dapat dicapai secara optimal dengan 

pembelajaran  yang dilakukan secara berulang-ulang dan isi modul yang berwarna 

memungkinkan siswa lebih tertarik untuk belajar. Dengan menggunakan modul 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran Agama Katolik, dapat dimungkinkan 

kembali pembelajaran berpusat pada siswa, terjadinya belajar mandiri yang dapat 

dilakukan di mana saja. Sehingga pembelajaran mengunakan modul akan 

memungkinkan pembajaran menjadi efesien.  

Pemilihan pengembangan bahan ajar modul sebagai fasilitas belajar karena 

memiliki kelebihan : (1) isi bahan ajar disesuaikan dengan kurikulum dan 

kebutuhan siswa, (2) Materi ajar disusun secara sistematis sehingga lebih mudah 

dipahami oleh siswa, (3) bahan ajar dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga 

lebih menarik, dan (4) bahan ajar dapat digunakan siswa secara individu sesuai 

perbedaan kecepatan belajar.  

Dengan adanya kelebihan yang ada pada modul, peneliti meyakini bahwa akan 

mempermudah siswa belajar sehingga mampu mengatasi siswa yang malas belajar 

atau yang memiliki hasil belajar Agama Katolik rendah. Secara umum kerangka 

pemikiran penelitian pengembangan ini digambarkan sebagai berikut (Gambar 

2.1)   
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(Gambar 2.1).  Kerangka Pikir .  

 

2.13 Hipotesis Tindakan  

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Hipotessis pada penelitian  dapat dirumuskan sebagai berikut.  

Hₒ : rata-rata nilai n-Gain penguasan konsep siswa dengan Modul Pendidikan 

Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada materi Suara Hati  

lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa 

menggunakan Modul Pendidikan Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada 

materi Suara Hati  

 Hₒ : µ1 ≤  µ2 

H1 : rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa dengan Modul Pendidikan 

Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada materi Suara Hati lebih tinggi 

daripada rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa mengunakaan 

Modul Pendidikan Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada materi Suara 

Hati. 

1. Analisis kebutuhan dan potensi 
serta proses pengembangan 
bahan ajar sesusai kebutuhan 
siswa dan guru  

Hasil belajar siswa 
cenderung rendah  

Bahan ajar Modul Agama katolik pada 
materi Suara hati diberikan kepada 
siswa SMU kelas X IIS   

Pembelajaran efektif, 
efesian dan menarik 
menggunakan modul 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Jenis  Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan berupa pembuatan 

pengembangan sebuah modul Pendidikan Agama Katolik berbasis Moral 

Reasoning   pada materi Suara Hati. Pendekatan penelitian ini memakai penelitian 

dan pengembangan (Research and Development) yang diajukan oleh Borg& Gall 

(1996) merupakan sebuah penelitian dan pengembangan pendidikan adalah suatu 

strategi untuk mengembangkan produk pendidikan yang efektif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah belajar. 

Dalam desain Research and Development yang diajukan oleh Borg& Gall 

(1996:715-716) meliputi 10 tahapan yaitu: research and information collecting, 

planning, develop preliminary form of product, preliminary field testing, main 

product revision, operational field testing, final product revision, operational 

product testing, dissemination and implementation. 

 

Penelitian tesis merupakan penelitian skala kecil sehingga penelitian dapat 

dilakukan melalui tahapan yang lebih sederhana. Selanjutnya, peneliti dapat 

menghentikan penelitian pada tahapan sesuai yang dibutuhkan, karena tahapan 
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yang dilaksanakan secara menyeluruh membutuhkan biaya yang mahal, cakupan 

yang sangat luas, dan waktu yang lama (Sukmadinata, 2005: 169).  

Merujuk pada sepuluh langkah yang dikembangkan oleh Borg and Gall, peneliti 

menyederhanakan menjadi tujuh langkah penelitian. Hal ini dilakukan karena 

keterbatasan waktu dan biaya.  

Adapun tujuh langkah tersebut adalah: 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi, 

2. Merencanakan, 

3. Mengembangkan bentuk produk awal, 

4. Uji lapangan produk awal, 

5. Revisi produk awal untuk menghasilkan produk utama, 

6. Uji lapangan produk utama, 

7. Revisi produksi utama menghasilkan produk operasional 

Prosedur pengembangan modul pembelajaran ini meliputi : 

a. Langkah 1 : menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

b. Langkah 2 : merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan butir – butir 

materi, menyusun instrumen evaluasi, menulis naskah media. 

c. Langkah 3 : produk awal, validasi ahli 

d. Langkah 4 : uji coba lapangan produk awal (uji satu lawan satu) 

e. Langkah 5 : revisi produk awal untuk menghasilkan produk utama 

f. Langkah 6 : uji coba lapangan (uji coba terbatas kelas eksperimen) 

g. Langkah 7 : revisi produk utama untuk menghasilkan produk operasional 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian Pengembangan ini dilakukan di 3 Sekolah Menengah Umum yaitu 

SMU Xaverisus Pahoman Bandar Lampung, SMU Xaverius Pringsewu  SMU 

Bhakti Baradatu. Pelaksanaan uji coba penelitian pengembangan dilakukan pada 

semester ganjil  tahun pelajaran 2017/2018. 

3.3  Langkah-langkah Pengembangan dan Uji coba Produk  

Secara garis besar penelitian dan pengembangan terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1. Studi pendahuluan atau analisis kebutuhan meliputi studi pustaka, studi 

kurikulum, dan studi lapangan.  

2. Perencanaan dan pengembangan draft/produk meliputi perencanaan desain 

modul, pembuatan desain modul, validasi produk oleh ahli, revisi produk hasil 

validasi dan uji coba produk terbatas.  

3. Evaluasi produk meliputi uji coba lapangan dan revisi produk.  

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada Reseach and 

Development  (R & D) Borg and Gall (1996) dengan uraian penjelasan yang 

dimodifikasi dan diselaraskan dengan tujuan dan kondisi penelitian yang 

sebenarnya. Langkah-langkah pengembangan modul dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut (Gambar 3.1) 
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Gambar. 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan Modul  
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Perencanaan Pengembangan Modul  
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Pengembangan     

Gambar 3.1 langkah-langkah pembuatan modul penelitian  
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3.3.1 Penelitian Pendahuluan  

Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan 

adalah tahap awal persiapan untuk penelitian pengembangan. Tujuan dari 

pendahuluan adalah mengumpulkan data sebagai bahan perbandingan atau bahan 

dasar untuk produk yang dikembangkan. Studi pendahuluan terdiri dari studi 

kepustakaan dan kurikulum dan studi lapangan.  

a. Studi Kepustakaan dan Kurikulum  

Studi kepustakaan dan kurikulum ini dilakukan bertujuan untuk menemukan 

konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk 

yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini, dilakukan analisis pada materi 

Pendidikan Agama Katolik untuk SMA dengan mengkaji Silabus tentang Suara 

hati, berdasarkan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) 

Selanjutnya, menganalisis literatur atau bahan ajar Pendidikan Agama Katolik 

yang digunakan oleh guru dan siswa untuk materi Suara Hati, analisis yang 

dilakukan meliputi aspek kesesuaian isi dengan kurikulum, aspek penyajian 

materi, aspek grafika, aspek keterbacaan, identiikasi kelebihan dan kekuranagn 

bahan ajar pendidikan agama tersebut.  

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan di tiga SMA Swasta yang bergabung dalam Majelis 

Pendidikan Katolik Lampung. Instrument yang digunakan adalah pertanyan  

(kuisoner). Angket pertanyaan ditujukan dan diberikan kepada  guru bidang 
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pelajaran Pendidikan Agama Katolik  dan 10 siswa sebagai perwakilan  dari 

masing-masing sekolah tersebut. Pengisian angket ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui bahan ajar seperti apa yang digunakan yang mendukung dalam 

proses pembelajaran. Lalu menganalisis bahan ajar Pendidikan Agama Katolik   

yang digunakan oleh guru dan siswa khususnya pada materi  Suara Hati, analisis 

yang dilakukan meliputi identiikasi kelebihan dan kekurangan bahan ajar 

Pedidikan Agama Katolik tersebut. Menganalisis terkait bahan ajar dengan media 

pembelajaran.  

3.3.2 Tahap Pengembangan 

a. Perencanaan dan Penyusunan Modul Pendidikan Agama Katolik 

Setelah dilakukan studi pendahuluan dan memperoleh hasil analisis kebutuhan 

dari angket yang telah disebarkan, maka tahap selanjutnya yaitu perencanaan atau 

perancangan dan pengembangan produk. Hasil dari analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan pada studi pendahuluhan diolah terlebih dahulu yang merupakan acuan 

dalam perencanaan dan Pengembangan Modul Pendidikan Agama Katolik 

berbasis Moral Reasoning pada materi Suara Hati. Untuk menghasilkan suatu 

modul yang baik dalam arti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka 

pembuatan modul harus dilakukan secara sistematis, melalui prosedur yang benar 

sesuai kaedah-kaedah yang baik. Widodo dan Jasmadi (dalam Asyar, 2011) 

menyebutkan beberapa kaedah-kaedah umum atau langkah-langkah kegiatan 

dalam proses penyusunan modul, sebagai berikut.  
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1) Analisis Kebutuhan Modul  

Seperti halnya media audio dan video pembelajaran, untuk pembuatan modul 

juga dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan dilakukan telah 

terhadap kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik. Kompetensi 

didasarkan pada silabus atau rencana pembelajaran. Telaah kompetensi tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan modul, baik dari 

ruang lingkup materi maupun segi kontennya.  Dalam analisis kebutuhan, dapat 

dilakukan langkah-langkah berikut : 

a) Menetapkan Kompetensi yang telah dirumuskan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) atau Silabus 

b) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi atau bagian 

dari kompetensi utama. 

c) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

dipersyaratkan.  

d) Menetukan Judul modul yang disusun.  

 

2) Penyusunan Naskah / Draft Modul 

Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan pemilihan, penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran, yaitu mencakup judul media, judul bab, 

sub bab, materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap yang perlu dikuasai oleh pembaca dan draft pustaka. Draft disusun secara 

sistematis dalam satu kesatuan sehingga dihasilkan suatu prototype modul yang 

siap diujikan. 
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Sebelum proses uji coba lapangan dilakukan, terlebih dahulu draft modul 

diserahkan kepada tim ahli untuk diminta saran dan komentarnya tentang konten 

materi, pendagogi dan bahasa modul lain. Ini dilakukan untuk memastikan 

kesesuaian antara materi dengan tujuan, tata bahasa dan performance 

penyajiannya.  

b. Validasi dan Revisi Produk  

Setelah selesai dilakukan penyusunan Pengembangan Modul Pendidikan 

Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada materi Suara Hati, kemudian 

modul di validasi oleh seorang ahli. Validasi ini merupakan proses penilaian 

kesesuaian modul terhadap konten, desain media pembelajaran. Setelah di 

validasi oleh seorang ahli, kemudian rancangan atau desain produk tersebut 

direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli, kemudian 

mengkonsultasikan hasil revisi  produk bahan ajar Pendidikan Agama Katolik 

berbasis Moral Reasoning pada materi Suara Hati, setelah itu produk hasil revisi 

tersebut dapat diuji cobakan secara terbatas.   

c. Subyek Penelitian  

Subjek uji coba meliputi subjek pada tahap: (1) uji coba satu-satu; (2) uji coba 

terbatas kelompok kecil; (3) uji coba kelompok  kelas.  

1) Uji Coba Satu-satu  

Produk awal yang telah melalui tahap uji ahli selanjutnya diuji lagi kepada siswa 

melalui uji perorangan. Subyek Uji Coba Satu-satu  adalah satu rombongan 
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belajar (satu kelas) Siswa SMA kelas X di SMA Xaverius Pahoman Bandar 

Lampung, SMA Xaverius Pringsewu dan SMA Bhakti Baradatu. Sampel  uji 

adalah 3 siswa untuk masing-masing kelas yang memiliki kemampuan rendah, 

sedang dan tinggi. Siswa diberikan angket untuk mengetahui  kemenarikan modul 

terhadap siswa, kemudahan penggunaan dan peran modul dalam pembelajaran. 

Hasil data angket merupakan bahan langkah revisi  

2) Uji Coba Kelompok Kecil  

Produk awal yang diuji coba satu-satu , diujikan lagi melalui uji coba  kelompok 

kecil. Teknik pengambilan sampel dan prosedur uji coba yang dilakukan pada uji 

kelompok kecil sama dengan uji perorangan. Perbedaannya hanya pada jumlah 

sampel penelitian. Sampel pada uji ini berjumlah 9 siswa untuk sekolah masing-

masing.  

3) Uji Kelompok Kelas  

Setelah diadakan uji kelompok kecil, kemudian diadakan uji kelompok kelas. Uji 

ini merupakan proses terakhir uji coba terbatas. Jumlah sampel pada penelitian 

ini diambil satu kelas masing-masing sekolah.  

Hasil dari uji coba terbatas digunakan untuk merevisi produk. Revisi dilakukan 

pada setiap jenis uji coba terbatas. Tujuan revisi produk adalah untuk 

memperbaiki produk sehingga mencapai kelayakan untuk dilakukan uji 

selanjutnya. Revisi dilakukan berdasarkan masukan berupa tanggapan saran dan 

kritik yang didapatkan dari evaluasi angket.  
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3.3.3 Validasi   

Pada tahap evaluasi ini produk di uji coba lapangan kemudian dilakukan revisi 

untuk menghasilkan produk Modul Pendidikan Agama Katolik berbasis Moral 

Reasoning pada Materi Suara Hati 

1) Uji Lapangan  

Uji ini dimaksud untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan daya tarik produk. 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui efektivitas, produk dilakukan 

dengan instrument tes. Untuk mengetahui efesiensi dilakukan dengan 

membandingkan waktu yang diperlukan dengan waktu yang digunakan siswa 

dalam pembelajaran. Sedangkan untuk menguji daya tarik produk digunakan 

instrument non tes berupa angket.  

Tahap ini produk kembali diuji coba pada kelas yang berbeda dan belum 

digunakan pada uji terbatas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

mengunakan  sampling purposive, dan sampel ujinya adalah siswa kelas X IIS 1 

dan X IIS 4 SMU Xaverisus Pahoman  Bandar Lampung.  

2) Revisi Uji Lapangan  

Berdasarkan hasil uji lapangan maka dilakukan penyempurnaan produk 

operasional yang mengacu pada kriteria pengembangan modul, yaitu criteria 

tampilan, kemenarikan dan kemudahan pengunaan modul. Produk yang dihasilkan 

adalah Modul Pendidikan Agama Katolik berbasis Moral Reasoning pada Materi 
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Suara Hati untuk siswa kelas X SMA, modul yang menarik, efektif dan efesien 

pengunaannya dalam pembelajaran.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tidak 

terstruktur, memberikan angket dan  instrument tes . Instrument tes diberikan 

kepada: 1) Siswa dan guru untuk memperoleh data analisis kebutuhan. 2) Tim ahli 

dan uji terbatas untuk mengevaluasi  modul awal yang dikembangkan dan 3) 

Angket  yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai kemenarikan modul, 

kemudahan penggunaan dan peran modul bagi siswa  dalam pembelajaran.  

Tes diberikan kepada siswa berupa tes kompetensi materi suara hati. Materi ini 

terdapat pada kelas X semester ganjil. Tes diberikan di awal (pretes) dan di akhir 

(pos-test) proses pembelajaran untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep 

siswa setelah mengunakan modul.  

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional  

3.5.1. Efektivitas Pembelajaran  

Definisi Konseptual dan operasional dari efektivitas,pembelajaran sebagai berikut:  

a. Definisi Konseptual  

Efektivitas adalah keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya.  
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b. Definisi Operasional  

Secara operasional, efektivitas pembelajaran adalah peningkatan penguasaan 

konsep sebelum sesudah menggunakan modul Pendidikan Agama Katolik 

berbasis Moral Reasoning pada materi Suara Hati. Pembelajaran dikatakan 

efektif jika rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunkaan modul lebih tinggi dari pada rata-rata n-Gain 

penguasaan konsep siswa tanpa mengikuti pembelajaran dengan mengunakan 

modul. Efektivitas diukur dengan instrument tes berupa soal pretes dan postes.  

3.5.2. Efesiensi Pembelajaran  

Definisi konseptual dan operasional dari efisiensi sebagai berikut:  

a. Definisi Konseptual  

Efisiensi pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran dengan cara yang baik 

dan tepat (tidak membuang waktu, tenaga dan biaya) mengunakan sumber daya 

yang sekecil-kecilnya untuk hasil yang sama atau lebih baik.  

b. Definisi Operasional 

Efisiensi  pembelajaran diukur berdasarkan jumlah waktu yang diperlukan siswa 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dibandingkan waktu yang digunakan 

untuk mengerjakan, seperti yang dirumuskan oleh Carrol dalam Miarso (Miarso, 

2011 : 255) sebagai berikut .  

Efesiensi Pembelajaran = 
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3.5.3. Kemenarikan  

Definisi konseptual dan operasional dari kemenarikan sebagai berikut.  

a. Definisi Konseptual 

Kemenarikan pembelajaran adalah kecenderungan siswa untuk terus belajar 

melalui pengalaman yang menarik dan memiliki kualitas dalam pembelajaran.  

b. Definisi Operasional  

Kemenarikan penggunaan modul merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

motivasi siswa agar tetap belajar sehingga membentuk pembelajaran yang terpusat 

pada siswa. Secara optimal, kemenarikan ditentukan berdasarkan data yang 

diperoleh dari angket. Hasilnya dihitung berdasarkan rasio jumlah skor jawaban 

responden sebagai sampel uji coba dengan jumlah skor maksimal. Menurut Elice 

dalam (Elice, 2012:69) aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan modul  

ditetapkan dengan rentang prosentase berikut.  

90%-100% = sangat menarik 

70%-89% = menarik 

50%-69% = cukup menarik 

0%-49% = kurang menarik 
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3.5.4 Modul  

a. Definisi Konseptual 

Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan 

tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk 

digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya.  

3.6. Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian  

 

Kisi-kisi atau uji yang dibuat adalah:  

1. Kriteria pembelajaran,  

2. Kriteria materi yang mencakup isi materi dan aktivitas belajar 

3. Kriteria tampilan yang mencakup desain antarmuka, kualitas dan 

pengunaan media serta interaksi media (Lee & Owen, 2008:367),  

Aspek yang diamati dan dikembangkan dalam bentuk instrument dengan kisi-kisi 

sebagai berikut (Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel, 3.3, Tabel, 3. 4 dan Tabel 3. 5) 

 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Uji Perseorangan, Kelompok dan Kelas.  

 
No Aspek yang 

dievaluasi 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Instrumen 

1 Kemenarikan Modul 1. Komposisi warna 

2. Pengunaan Gambar 

3. Ukuran huruf 

4. Keterbacaan teks 

5. Alur penyajian  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Angket  

2 Kemudahan 

pengunaan  

1. Kemudahan bahasa  

2. Kemudahan penggunaan Modul 

3. Ketersediaan petunjuk 

1 

1 

1 

3 Peran Modul dalam 

Pembelajaran  

1. Kejelasan uraian contoh 

2. Memungkinkan siswa belajar 

mandiri 

3. Penumbuhan motivasi belajar 

1 

1 

 

1 

Jumlah Total 11  
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Tabel 3.2  Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Desain Pembelajaran  

No Aspek 

yang 

dievaluasi 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Instrumen 

1 Materi  1. Kejelasan Tujuan Pembelajaran 

2. Relevansi indikator dengan 

Kurikulum 

3. Sistematika materi 

4. Kejelasaan Uraian  

5. Relevansi dan konsistensi alat 

evaluasi 

6. Pemberian umpan balik terhadap 

evaluasi 

7. Pengunaan Bahasa yang baik dan 

benar 

8. Pertumbuhan motivasi belajar 

9. Modul memungkinkan siswa 

belajar secara mandiri 

1 

1 

 

1 

1 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Angket  

Jumlah Total 13  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi  Ahli materi 

 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Media  

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang 

dievaluasi 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Instrumen 

1 Materi  1. Desain materi Pembelajran 

Modul 

2. Isi Materi Pembelajaran 

3. Peran Modul dalam Proses 

Pembelajaran  

4. Bahasa  

5. Kualitas Fisik  

2 

4 

2 

 

1 

5 

 

 

Angket  

Jumlah Total 14  
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Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen Validasi ahli Media  

No Aspek yang 

dievaluasi 

Indikator Jumla

h Butir 

Jenis 

Instrumen 

1 Materi  1. Kemenarikan  Modul 

2. Interaktivitas  

3. Kemudahan penggunaan  Modul  

4. Peran Modul dalam Proses 

Pembelajaran  

5. Kualitas Fisik  

2 

1 

2 

 

2 

5 

 

 

Angket  

Jumlah Total 12  

Selanjutnya, pada uji coba lapangan meliputi uji efektivitas, dan kemenarikan  

modul, mengunakan instrument yang disesuaikan dengan kebutuhan uji coba. 

Instrumen uji efektivitas, adalah soal pretes dan postes berupa soal materi Suara 

Hati, sedangkan kemenarikan mengunakan angket.  

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Uji Kemenarikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang 

dievaluasi 

Indikator  Jumlah 

Butir 
Jenis 

Instrumen 

1  Materi  1. Kejelasan tujuan Pembelajaran  

2. Relevansi indikator dengan 

Kurikulum 

3. Sistematika Materi 

4. Kejelasan Uraian Materi 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Angket 

  5. Kesesuaian Ukuran Huru 

6. Perpaduan Warna 

7. Kualitas Gambar 

1 

2 

3 

  8. Kemudahan dalam Pengunaan 

Modul 

9. Kemenarikan dalam belajar 

mengunakan modul 

2 

 

2 

 14 
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3.7. Validitas dan Realibitas Instrumen  

3.7.1. Validitas Instrumen  

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengevaluasi apa yang 

seharusnya dievaluasi. Validitas isi dari instrumen telah diusahakan 

ketercapaianya sejak saat penyusunan, yaitu dengan meperhatikan materi dan 

tujuan pebelajaran yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas 

butir soal (empiris) dilakukan melalui ujicoba.  

Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan pemmbelajaran 

dan ruang lingkup materi yang telah diberikan dengan butir-butir  tes yang 

enyusunnya. Test tersebut dikatakan valid jika test tersebut tepat mengukur apa 

yang hendak diukur untuk mengetahui validitas butir soal (empiris), dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor butir soal tersebut dengan skor total yang diperoleh. 

Untuk menguji validitas digunakan rumus Korelasi Product Moment dengan 

rumus sebagai berikut, Sugiyono (2011: 255) 

  :  

    
 ∑      ∑    ∑   

√{ ∑  
   ∑   

 } { ∑  
   ∑   

 }

 

Keterangan : 

  = Jumlah seluruh siswa 

   = Skor tiap butir 

   = Skor total 

    = Koefisien korelasi antar skor butir dan skor total 
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Setelah dihitung validitas (r hitung), kemudian bandingkan dengan r tabel. Jika r 

hitung lebih besar dar r tabel maka soal dikatakan valid dengan criteria validitas 

sebagai berikut, Arikunto (2003 : 75)  

 0,00 ≤ rxy  ≤ 1, 20  : soal memiliki validitas sangat rendah 

 0,20 ≤ rxy  ≤ 0, 40  : soal memiliki validitas rendah 

 0,40 ≤ rxy  ≤ 0,60  : soal memiliki validitas sedang  

 0,60 ≤ rxy  ≤ 0,80  : soal memiliki validitas tinggi  

 0,80 ≤ rxy  ≤ 1, 00  : soal memiliki validitas sangat tinggi  

   

Hasil Uji validitasi dapat dilihat pada lampiran  

3.7.2. Reliabilitas Instrumen  

Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapkali untuk 

mengukur objek yang sama secara garis besar dan menghasilkan data yang sama. 

Perhitungan untuk encari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat 

Arikunto (2008 : 109) yang menyatakan bahwa untuk menghitung  reliabilitas 

dapat digunakan rumus sebagai berikut.   

      (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

Dengan Catatan  

    = reliabilitas  

  
  = jumlah varians skor tiap item 

  
  = varians total 
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Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran 

dapat dipercaya dan diandalkan. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk 

mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.  

Menurut Sayuti yang  dikutip oleh Sujianto (2009: 97), suatu kuesioner 

dinyatakan reliable jika mempunyai nilai koefiesien alpha, maka digunakan 

ukuran yang diinterpretasikan sebagai berikut :  

b. Nilai Alpha cronbach‟s 0,00-0,20 berarti tidak reliabel 

c. Nilai Alpha cronbach‟s 0,21-0,40 berarti kurang reliabel 

d. Nilai Alpha cronbach‟s 0,41-0,60 berarti cukup  reliabel 

e. Nilai Alpha cronbach‟s 0,61-0,80 berarti reliabel 

f. Nilai Alpha cronbach‟s 0,81-1,00 berarti sangat reliabel 

3.8. Rancangan Eksperimen Untuk Menguji Modul  

Produk/ modul yang telah dikembangkan selanjutnya akan dilakukan uji coba 

mengunakan desain eksperimen nonequivalent control group design ( Sugiyono, 

2011: 79). Desain penelitian mengunakan dua kelas yang menjadi sampel 

penelitian. Desain eksperimen ditunjukkan dengan bagan berikut, (Gambar 3.2) 

 

  

 

O1      :  Pretes yang dilakukan sebelum mengikuti pembelajaran   

X        :  Perlakuan/ treatment dengan mengunakan modul 

O2  : Postes yang dilakukan sebelum mengikuti pebelajaran  

O1                   X           O2 

O1                                O2 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Nonequivalent control group design 
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3.9. Teknis Analisi Data  

3.9.1. Uji Efektifitas  

Data yang diperoleh dari pretes dan postes kemudian dianalisis untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan penguasaan konsep Pendidikan Agama Katolik kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol.  

Nilai pretes dan postes dirumuskan sebagai berikut :  

             
                           

                     
        

Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung  n- Gain yang 

selanjutnya dianalisi melalui uji kenormalan, homogenitas dua varians, dan 

pengujian hipotesis (uji-t).  

1) N-Gain  

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan modul, maka dilakukan analisis nilai 

gain ternormalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hake (Hake, 1999 :1) 

bahwa dengan mendapatkan nilai rata-rata gain yang ternoemalisasi maka secara 

kasar akan dapat mengukur efektifitas suatu pembelajaran dalam pemahaman 

konseptual. Rumus n-Gain  menurut Hake sebagai berikut:  

            
             

           
 

Dimana : 

      = postes 

      = pretes 
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Kriteria interpertasi indeks gain yang dikemukaan oleh Hake (1999: 1), yaitu :  

        0,7 (indeks gain tinggi) 

0,7           (indeks gain sedang )                                                                  

        0,3 (indeks gain rendah) 

 

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak.  

Hipotesis  untuk uji normalitas :  

Ho  = data penelitian berdistribusi normal 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal  

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut :  

    ∑
       

 

  
 

Keterangan :    = uji Chi- kuadrat  

     = Frekuensi observasi  

     = frekuensi harapan  

Kriteria : terima Ho  jika     hitung  ≤     tabel  

Hasil Uji normalitas dapat dilihat pada lampiran  

 

3) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji  asumsi bahwa sampel penelitian 

berawal dari kondisi yang sama atau homogeny yang selanjutnya untuk 
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menentukan statistik  F  yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah sampel mempunyai  varians 

yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah 

sebagai berikut :  

Ho :   
  =   

   (data penelitian mempunyai varians yang homogen)                                       

H1 :    
  ≠   

  (data penelitian mempunyai varians yang tidak homogeny) 

Untuk menguji kesamaan dua varians dalam Sudjana (2005) digunakan rumus 

sebagai berikut :  

        
                 

                 
 

Mengunakan  α = 5 % atau 0.05 dengan dk pembilang sama dengan banyaknya 

data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut sama dengan banyaknya data yang 

terkecil dikurangi satu. Jika         <        maka Ho diterima. yang berarti kedua 

kelompok tersebut empunyai varians yang saa atau dikatakan homogeny.  

4) Uji  Perbedaan Dua Rata-rata  

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji parametik ( Sudjana, 2005). Pengujian 

hipotesis ini mengunakan uji perbedaan dua rata-rata.  Rumusan hipotesisnya 

adalah sebagai berikut :  

Ho  : rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa dengan modul 

Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada materi 
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Suara Hati untuk kelas X SMU lebih rendah atau sama dengan 

rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa mengunakan  

modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada 

materi Suara Hati untuk kelas X SMU 

 Ho : µ1 ≤  µ2 

H1 : rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep dengan modul 

Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada materi 

Suara Hati untuk kelas X SMU  lebih tinggi dari pada rata-rata 

nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa menggunakan modul 

Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning  pada materi 

Suara Hati untuk kelas X SMU 

 H1 : µ1 ˃  µ2 

 

Keterangan :  

µ1  : rata-rata penguasaan konsep siswa dengan modul Suara Hati 

berbasis Moral Reasoning. 

µ2  : rata-rata penguasaan konsep siswa tanpa  modul Suara Hati 

berbasis Moral Reasoning. 

Besaran  n1 adalah jumlah siswa kelas eksperimen dan  n2 adalah jumlah siswa 

kelas kontrol. Karena pada penelitian ini data sampel berdistribusi normal dan 

memiliki varians yang homogen, maka rumus yang digunakan adalah rumus 

statistic t sebagai  berikut :  
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 √
 

  
 

 

  

  dengan        
        

          
 

       
 

Keterangan :  

t  =  t  hitung                                                                                                           

   = nilai rata-rata n-Gain kelas eksperimen                                                            

    = nilai rata-rata n-Gain kelas control  

          = varians gabungan       

  
          = varians n- Gain kelas eksperimen                                                                       

  
   = varians n- Gain kelas kontrol           

         = jumlah siswa kelas eksperimen  

        = jumlah siswa kelas kontrol 

Kriteria uji : Terima H1 jika t ˃ t ( 1-  α   ) dan tolak jika sebaliknya                                    

 

3.9.2. Uji Efesiensi  

Pengukuran efisiensi yaitu embandingkan rasio waktu yang disediakan ( waktu 

yang diperlukan berdasarkan volume kegiatan pembelajaran ) dengan waktu yang 

digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran . adapun persamaan untuk 

menghitung efisiensi dirumuskan oleh Carrol dalam  (Miarso, 2011 : 255) sebagai 

berikut.    Efisiensi  
                      

                     
 

Jika rasio waktu yang dipergunakan lebih dari 1, maka produk dikatakan 

efisiensinya tinggi , begitu juga sebaliknya.  
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3.9.3. Uji Kemenarikan  

Kualitas kemenarikan produk dihitung melalui persentase yang diperoleh dari 

persamaan  yang diadaptasi dari Elice (2012: 69)  

             
                     

           
        

Rentang persentase sebagai berikut :  

Persentase Klasifikasi kemenarikan 

90-100 Sangat menarik 

70-89 Menarik 

50-69 Cukup Menarik 

0-49 Kurang menarik 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut;  

1. Kondisi pembelajaran yang masih berpusat pada guru, karakteristik siswa 

usia 15-17 tahun kurang termotivasi untuk belajar menggunakan sumber 

belajar yang hanya berupa  buku paket membuka  dan potensi untuk 

dikembangkan bahan ajar berupa modul. 

2. Produk modul berjudul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral 

Reasoning  pada Materi Suara Hati efektif dengan kategori indeks gain 

sedang dan  rata-rata nilai n-Gain kelas eksperimen = 14. 91 versus kelas 

control = 14,71.  

3. Pengunaan modul ini  efisien dalam pembelajaran dengan nilai efisiensi 1,5.  

4. Daya tarik modul ini dalam katagori menarik (88,85%) 
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5.2.Saran  

Berdasarkan simpulan, saran peneliti adalah sebagai berikut.  

1. Cara mempelajari  materi Suara Hati pada mata pelajaran  Pendidikan Agama 

Katolik untuk siswa SMU kelas X  akan lebih efektif jika memanfaatkan 

modul Berbasis Moral Reasoning.  

2. Modul Pendidikan Agama Katolik Berbasis Moral Reasoning pada materi 

Suara Hati dapat digunakan siswa dengan mengikuti petunjuk penggunaan 

yang disediakan.  
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