
 

 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Peneliti akan menyampaikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan 

pengembangan yang akan dilakukan dalam kajian pustaka ini. Teori-teori ini 

diharapkan dapat melandasi seluruh rangkaian penelitian pengembangan yang 

akan dilaksanakan. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut. 

 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

 

Pembahasan dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai belajar dan 

pembelajaran,  dibawah ini akan diuraikan pengertian belajar dan pembelajaran. 

Belajar merupakan proses yang tidak pernah berakhir sejak lahir hingga akhir 

wafat. Belajar merupakan proses yang tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan 

suku/golongan tertentu. 

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon.
 
Seseorang 

dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. 

Dalam hal ini belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output 

yang berupa respon. 
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Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon 

berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru 

tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk 

diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, yang dapat 

diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru 

(stimulus) dan apa yang diterima oleh pelajar (respon) harus dapat diamati dan 

diukur. 

Belajar adalah perubahan prilaku prilaku yang relatif permanen sebagai hasil 

pengalaman(bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan)dan bias 

melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya 

pada pengetahuan lain sertamamp mengkomunikasikannya pada orang lain 

(Pidarta, 2000:197). Dalam belajar terjadi tindakan komunikasi umpan balik. 

Terjadi dalam diri peserta didik sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya.  

Belajar juga bersifat individual dan kontekstual, artinya belajar Peserta didik dapat 

belajar bukan hanya dari satu sumber dalam hal ini guru saja, melainkan dapat 

belajar melalui banyak sumber seperti modul, lingkungan, dan lain sebagainya. 

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar adalah menyusun pengetahuan dari 

pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, dan refleksi serta interpretasi. Proses 

belajar terjadi dalam diri individu meskipun proses belajar berlangsung dalam 

kelompok. 

Menurut Thorndike dalam Suciati (2001:3) , belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus (yang mungkin berupa fikiran, perasaan, atau gerakan) dan respon (yang 
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juga bisa berbentuk fikiran perasaan atau gerakan). Menurut Thorndike, 

perubahan tingkah laku itu berwujud sesuatu yang konkret, atau yang tidak 

konkret. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti 

pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. 

Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, 

yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi perubahan 

tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang dapat 

diamati, atau tidak konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. Kaum behavioris 

menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku dimana 

reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pebelajar 

dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik 

biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi 

bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu.  

Seseorang telah dianggap belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang 

berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang 

diberikan guru kepada pebelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan 

pebelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dalam teori ini 

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting 

untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. 

Menurut Watson dalam Suciati ( 2001:3 ) mendefinisikan belajar sebagai proses 

interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud 

harus dapat diamati (observable) dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui 
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adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, 

namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu 

diperhitungkan karena tidak dapat diamati.. 

Menurut UNESCO dalam Sanjaya: 2005: 110 belajar mengembangkan 4 plar 

pendidikan adalah sebagai berikut :  

1. learning to know (belajar untuk mengetahui), 

2. learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu) dalam hal ini kita 

dituntut untuk terampil dalam melakukan sesuatu, 

3. learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), 

4. learning to live to gether (belajar untuk menjalani kehidupan bersama) () 

 

Pendapat diatas mengemukakan bahwa proses belajar adalah untuk mengetahui 

sesuatu yang baru, belajar dalam bertindak dan melakukan sesuatu, belajar 

menjadi pribadi yang mandiri, dan belajar untuk bersosialisasi dengan sesame. 

Bruner dalam Ika Umaya (2012 : 1) menjelaskan proses belajar yang terbagi 

menjadi tiga tahapan, yakni: 

(1) tahap enaktif; dalam tahap ini peserta didik di dalam belajarnya 

menggunakan atau memanipulasi obyek-obyek secara langsung,  

(2) tahap ikonik; pada tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak 

mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari obyek-obyek. 

Dalam tahap ini, peserta didik tidak memanipulasi langsung obyek-

obyek, melainkan sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan 

gambaran dari obyek. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-

gambar yang mewakili suatu konsep),  

(3) tahap simbolik; tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol secara 

langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Anak 
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mencapai transisi dari pengguanan penyajian ikonik ke penggunaan 

penyajian simbolik yang didasarkan pada sistem berpikir abstrak dan 

lebih fleksibel. Dalam penyajian suatu pengetahuan akan dihubungkan 

dengan sejumlah informasi yang dapat disimpan dalam pikiran dan 

diproses untuk mencapai pemahaman. 

Tahap enaktif merupakan tahap dimana pembelajaran langsung bersentuhan 

dengan obyek. Tahap ikonik menggunakan media gambar dan lain-lain yang 

menggambarkan kondisi obyek yang diplajari.tahap simbolik dimana anak sudah 

bisa diajak berfikir secara abstrak tanpa harus bersentuhan langsung dengan obyek 

yang sedang dipelajari. 

Pembelajaran adalah proses yang sistematis dimana semua komponen antara lain 

guru, siswa, material dan lingkungan belajar merupakan komponen penting untuk 

keberhasilan belajar. Istilah pembelajaran holistik menempatkan siswa sebagai 

sumber kegiatan pembelajaran, artinya siswa merupakan komponen yang aktif 

dalam pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada siswa bukan pada guru 

ataupun yang lainnya.  

Pembelajaran yang dipengaruhi teknologi dapat mempermudah siswa mempelajari 

segala sesuatu lewat berbagai macam media seperti bahan-bahan cetak, progam 

televise, gambar, audio dan lain sebagainya, sehingga mendorong terjadinya 

perubahan guru dari sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran  (Sanjaya, 2005: 78). 
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Lima jenis interaksi yang berlangsung dalam proses pembelajaran yaitu ; 1) 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik; 2).interaksi antar sesama peserta 

didik atau antar sejawat; 3) interaksi antara peserta didik dengan narasumber; 4) 

interaksi peserta didik bersama dengan sumber belajar yang sengaja 

dikembangkan; dan 5) interaksi peserta didik bersama pendidik dengan 

lingkungan sosial dan alam (Miarso, 2008:3) pada interaksi peserta didik dengan 

sumber belajar yang sengaja dikembangkan dalam hal ini bias berupa bahan ajar 

berupa modul yang dikembangkan oleh pendidik. 

Terdapat tiga teori pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yaki teori 

behaviorisme, kognitivisme dan konstruksivisme. Prinsip dasar pembelajaran 

behaviorisme adalah menekankan pada perubahan prilaku, menggunakan prinsip 

penguatan, mengidentifikasikan karakter peserta didik dan lebih menekankan pada 

hasil belajar dari pada proses pembelajaran. 

Prinsip dasar teori kognitivisme adalah pembelajaran merupakan suatu perubahan 

pengetahuan, peserta didik merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran, 

menekankan pada pembentukan pola piker peserta didik, berpusat pada cara 

peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam 

ingatannya, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang  

pembelajaran sebagai proses aktif didalam diri peserta didik, menerapkan reward 

and punishment, informasi juga berasal dari cara peserta didik memperoleh 

informasi tersebut. 

Prinsip dasar konstruktivisme adalah membangun interpretasi peserta didik 

berdasarkan pengalaman belajar, menjadikan pelajaran sebagai proses aktif dalam 
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membangun pengetahuan, kegiatan pembelajaranbertujuan untuk memecahkan 

masalah, pembelajaran bertujuan pada proses bukan hasil, pembelajaran berpusat 

pada peserta didik dan mendorong siswa dalam mencapai tingkat berfikir yang 

lebih tinggi. 

Aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement). Bila penguatan 

ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu 

pula bila respon dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka respon juga 

semakin kuat. 

Teori Pembelajaran humanistik menerapkan prinsip bahwa dalam pembelajaran 

guru harus memperhatikan pengalaman emosional dan karakteristik khusus 

peserta didik seperti aktualisasi diri peserta didik. Pembelajaran akan bermakna 

bila peserta didik dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

Menurut teori kognitif pembelajaran pada prinsipnya harus memperhatikan 

perubahan kondisi internal peserta didik yang terjadi selama pengalaman belajar 

di dalam kelas. Guru harus memberikan pengalaman belajar yang bersifat 

penemuan yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh informasi baru 

dari pelajaran sebelumnya.  

Prinsip pembelajaran menurut Bruner adalah bahwa kombinasi yang konkret, 

gambar kemudian aktivitas simbolis akan mengarah pada pembelajaran yang lebih 

efektif.  

 

Langkah-langkah pembelajaran menurut teori ini seperti yang dinyatakan Suciati 

Suciati ( 2001: 37), yaitu :  
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1) menentukan tujuan pembelajaran,  

2) menentukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar),  

3) memilih materi pembelajaran belajar,  

4) menentukan topic-topik yang dapat dipelajari peserta didik secara induktif,  

5) mengembangkan bahan belajar yang berupa contoh-contoh , ilustrasi, 

tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik, 

6) mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang kongkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif,ikonik, ke simbolik; dan  

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 

  

Mempertimbangkan  hal ini perlu dikembangkan media pembelajaran  yang berisi 

muatan materi yang mudah difahami, banyak contoh-contoh dan latihan-latihan. 

Contoh berupa gambar kongkret akan membantu siswa dalam menyerap maksud 

dari materi yang diajarkan. 

 

2.1.2 Modul 

2.1.2.1 Pengertian Modul 

 

Modul merupakan salah satu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa 

latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Schram, dalam Rudi (2008:5) 

menyebutkan pengertian media adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajan. Jadi media adalah perluasan dari guru. Memanfaatkan 

teknologi baik cetak maupun elektronik dalam pembelajaran akan membantu guru 
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dalam menyampaikan pesan pembelajaran. Media berperan juga bagi guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Dengan media yang ada pesan 

pembelajaran akan lebih cepat sampai ke siswa. 

Media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, 

termasuk teknologi perangkat kerasnya (NEA, dalam Rudi:2008:5). Komunikasi 

tidak hanya disampaikan secara lisan saja, akan tetapi komunikasi juga dapat 

disampaikan secara tertulis salah satunya melalui modul. 

Menurut Etin Solihatin dan Raharjo. dalam bukunya cooperative learning analisis 

model pembelajaran IPS (2009:24-25) mengungkapkan manfaat media 

pembelajaran Pengetahuan sosial adalah untuk : 

1. menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan, 

2. proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, 

3. efisiensi waktu dan tenaga, 

4. meningkatkan hasil belajar siswa, 

5. media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja, 

6. media dapat menumbuhkan sikap positif siswa, 

7. mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

 

Menggunakan media sebagai sarana untuk menyeragamkan materi yang memiliki 

penafsiran untuk di sampaikan ke siswa. Dengan kata lain media sebagai sarana 

untuk menggurangi kesenjangan informasi materi pelajaran IPS di manapun siswa 

berada. Media yang dikemas dengan menarik akan membuat siswa lebih 

menyenangi pelajaran IPS yang diharapkan akan meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa. Dengan media juga proses belajar menjadi lebih hidup dan 

interaktif., menghemat waktu, menumbuhkan sikap positif bagi siswa karena 

ketertarikannya pada mata pelajaran IPS setelah menggunakan media. Media 



23 
 

modul khususnya dapat membuat siswa lebih mandiri dalam belajar sehingga 

siswa dapat belajar di mana saja. Bagi guru yang aktif membuat media akan 

menjadikannya guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. 

Anderson dalam Etin Solihatin dan Raharjo (2009 : 26) mengelompokan media 

seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 Pengelompokan Media 

 

No Golongan Media Contoh dalam Pembelajaran 

1. Audio Kaset audio, siaran radio, cd dan 

telepon 

2. Cetak Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, 

gambar 

 

3. Audio Cetak Kaset audio yang dilengkapi bahan 

tertulis 

 

4. Proyeksi Visual diam Overhead transparency (OHT), film 

bingkai (slide) 

 

5. Proyeksi audiovisual diam film bingkai (slide) bersuara 

 

6. Visual gerak Film bisu 

7. Audio visual gerak Film gerak bersuara, video/vcd, 

televisi 

 

8. Objek fisik Benda nyata, model, spesimen 

 

9. Manusia dan lingkungan Guru, pustakawan, laboran 

 

10. Komputer CAI (pembelajaran berbantuan 

komputer), CBI (pembelajaran 

berbasis komputer) 

 

 

 

Berdasarkan pengelompokan media menurut Anderson di atas bahwa modul 

merupakan media cetak. 
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Pengklasifikasia media pembelajaran terdapat tujuh kelompok media penyaji ; 

yakni (a)kelompok kesatu; grafis, bahan cetak, dan gambar diam, (b) kelompok 

kedua; media proyeksi diam, (c) kelompok ketiga; media audio, (d) kelompok ke 

empat; media audio, (e) kelompok kelima; media gambar hidup/film, (f) 

kelompok ke enam; media televise, dan kelompok ketujuh;multi media. (Rudi : 

2008: 13). 

  

Dalam pengklasifkasannya modul merupakan media bahan cetak. Media bahan 

cetak yaitu media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan/printing 

atau offset. Pengertian modul sendiri yaitu paket progam yang disusun dalam 

bentuk satuan tertentu dan di desain sedemikian rupa guna kepentingan belajar 

siswa. (Rudi Susilana dan Cepi Riyana :2007:14). 

 

Modul termasuk dalam kategori media bahan cetak. Media bahan cetak yaitu 

media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan/printing atau offset. 

Pengertian modul sendiri yaitu paket progam yang disusun guna kepentingan 

belajar siswa (Rudi Susilana dan Cepi Riyana :2007: 14) 

 

Media visual merupakan jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera 

penglihatan semata-mata oleh peserta didik. Beberapa media visual diantaranya 

media cetak seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar, dan poster. Melalui media 

visual focus belajar siswa tergantung pada kemampuan penglihatannya. Agar 

dapat lebih efektif dan mengena, modul harus disusun secara menari, karena ini 

akan dapat mempercpat siswa dalam menangkap konsep yang ada dalam modul. 

Hal in wajar, karena secara alami mata akan lebih cepat tertarik dan terfokus pada 
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objek yang rapid an indah. Oleh karena itu modul harus disusun secara menarik 

menggunakan bahasa yang mudah difahami,dan sistematis. 

 

Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah 

dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan 

kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Bahasa, pola, dan sifat 

kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul ini diatur sehingga ia seolah-olah 

merupakan “bahasa pengajar” atau bahasa guru yang sedang memberikan 

pengajaran kepada murid-muridnya. Maka dari itulah, media ini sering disebut 

bahan instruksional mandiri. Pengajar tidak secara langsung memberi pelajaran 

atau mengajarkan sesuatu kepada para murid-muridnya dengan tatap muka, tetapi 

cukup dengan modul-modul ini. Modul yang dibuat harus mampu meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. (Rosyid:2010:1) Modul merupakan alat bantu 

pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa tanpa 

bantuan/didampingi oleh guru. 

 

Modul  atau materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditetapkan. Jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan 

(fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, sikap dan nilai.  

 

Materi yang termasuk jenis fakta adalah nama-nama obyek, peristiwa sejarah, 

lambang, nama tempat, nama orang. Sedangkan yang termasuk materi konsep 

adalah pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian suatu obyek. 

Termasuk materi prinsip adalah dalil, rumus, adagium, postulat, teorema, atau 

hubungan antar konsep yang menggambarkan hubungan sebab akibat.  
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Istilah modul pada mulanya diambil dari dunia teknologi yaitu sebagai alat ukur 

yang lengkap. Dalam dunia pendidikan istilah modul digunakan sebagai bahan 

tercetak yang disusun secara sistematis, dan bertujuan agar siswa mampu belajar 

secara mandiri. Goldschmid dalam (Sagala:2005:58) menjelaskan bahwa 

“….module as self-contained, independent unit of a planned series of learning 

activities designed to help the student accomplish certain well defined objectives” 

atau modul sebagai sejenis satuan kegiatan belajar yang terencana, didesain guna 

membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menuut Russel 

menjelaskan bahwa modul merupakan suatu paket pembelajaran yang memuat 

satu unit konsep dari bahan pembelajaran. Dari pengertian-pengertian di atas 

modul adalah buku yang disusun secara sistematis dengan tujuan agar siswa 

mampu belajar  secara mandiri. 

 

2.1.2.2 Kelebihan Modul 

Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan masing-masing, adapun kelebihan 

pembelajaaran dengan  modul menurut I Wayan Satyasa (2009:11) adalah sebagai 

berikut. 

a. Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas 

pelajaran yang dibatasi deengan jelas dan sesuai dengan kemampuan. 

b. Setelah melakukan evaluasi guru dan siswa mengetahui benar pada modul 

yang mana siswa telah berhasil pada bagian modul yang mana mereka 

belum berhasil. 

c. Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya. 

d. Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester. 

e. Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut 

jenjang akademik. 
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Pembelajaran modul diharapkan siswai. dapat meningkatkan motivasi siswa dan 

guru dan siswa dapat melakukan evaluasi secara mandiri. 

 

2.1.2.3 Kekurangan Modul 

Menurut Eninadiron yang dikutip dari tesis Sumartinah (2012:21-22) modul 

memiliki keterbatasan sebagai berikut : 

1. penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu, sukses 

tidaknya suatu modul tergantung pada penyusunannya, 

2. sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan serta membutuhkan 

menejemen pendidikan yang berbeda dari pembelajaran konvensional, 

karena setiap peserta didik menyelesaikan modul dalam waktu yang 

berbeda-beda, tergantung kecepatan dan kemampuan masing-masing, 

3. dukungan pembelajaran berupa sumber belajar, pada umumnya cukup 

mahal, karena setiap peserta didik harus mencarinya sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pembelajaran dengan modul harus 

diimbangi dengan penggunaan metode dan sumber yang lain sehingga pelajaran 

akan berlangsung efektif dan tidak menjenuhkan siswa. Modul disusun 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar dengan mandiri dan tertarik 

menggunakan modul sebagai media belajarnya. Modul yang dihasilkan/dibuat 

perlu direvisi setiap tahunnya sehingga dapat menghasilkan produk modul yang 

lebih berkualitas. 
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Tujuan sebagai berikut. 

1. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbal. 

2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta belajar 

maupun guru/ instruktur. 

3. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan 

motivasi dan gairah belajar; mengembangkan kemampuan dalam berin- 

teraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang 

memungkinkan siswa atau pebelajar belajar mandiri sesuai kemampuan 

dan minatnya. 

4. Memungkinkan siswa atau pebelajar dapat mengukur atau mengevaluasi 

sendiri hasil belajarnya. Marwanard (2011 : 1) 

 

2.1.2.4 Karakteristik Modul 

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan minat belajar siswa, 

pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai 

modul. 

Adapun Marwanardi (2011 : 1) sebuah modul bisa dikatakan baik dan menarik 

apabila terdapat karakteristik sebagai berikut. 

1. Self Instructional; yaitu melalui modul tersebut seseorang atau peserta belajar 

mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Untuk 

memenuhi karakter self instructional, maka dalam modul harus memiliki ciri 

sebagai berikut : 

a. berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas, 

b. berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil/ 

spesifik sehingga memudahkan belajar secara tuntas, 
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c. menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pema- 

paran materi pembelajaran, 

d. menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memung- 

kinkan pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasa- 

annya, 

e. kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana 

atau konteks tugas dan lingkungan penggunanya, 

f. menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, 

g. terdapat rangkuman materi pembelajaran, 

h. terdapat instrumen penilaian/assessment, yang memungkinkan peng- 

gunaan diklat melakukan „self assessment, 

i. terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan materi, 

j. terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya menge- tahui 

tingkat penguasaan materi, dan 

k. tersedia informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang mendu- 

kung materi pembelajaran dimaksud. 

2. Self Contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi 

atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. 

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pembelajar mempelajari 

materi pembelajaran yang tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan 

yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu unit 

kompetensi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan 

kompetensi yang harus dikuasai.  
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3. Stand Alone (berdiri sendiri), yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung 

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

pembelajaran lain. Dengan menggunakan modul, pebelajar tidak tergantung dan 

harus menggunakan media yang lain untuk mempe- lajari dan atau mengerjakan 

tugas pada modul tersebut. Jika masih menggunakan dan bergantung pada media 

lain selain modul yang digunakan, maka media tersebut tidak dikategorikan 

sebagai media yang berdiri sendiri. 

 

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

perkembangan ilmu dan teknologi. Adaptif disini apabila modul dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan. Dengan memperhatikan percepatan perkembangan ilmu dan teknologi 

pengembangan modul multimedia hendaknya tetap “up to date”. Modul yang 

adaptif adalah jika isi materi pembelajaran dapat digunakan sampai dengan kurun 

waktu tertentu. 

 

5. User Friendl, modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Setiap 

instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses 

sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti 

serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk 

user friendly. 

Kriteria dalam pengembangan modul, yaitu : 

a. membantu siswa menyiapkan belajar mandiri,  
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b. memiliki rencana kegiatan pembelajaran yang dapat direspon secara 

maksimal,  

c. memuat isi pembelajaran yang lengkap dan mampu memberikan kesempatan 

belajar kepada siswa, 

d. dapat memomitor kegiatan belajar siswa, dan  

e. dapat memberikan saran dan petunjuk serta infomasi balikan tingkat kemajuan 

belajar siswa.  

 

Modul mampu membuat dapat membuat siswa dapat belajar secara mandiri 

dirumah tanpa harus didampingi seorang guru atau tutor. Modul juga dpat 

memberikan informasi tentang tingkat kemajuan belajar siswa. 

Penulisan modul merupakan proses penyusunan materi pembelajaran yang 

dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh pebelajar untuk mencapai 

kompetensi atau sub kompetensi. Penyusunan modul belajar mengacu pada 

kompetensi yang terdapat di dalam tujuan yang ditetapkan. 

 

2.1.2.5 Struktur Modul 

 

Menurut dalam Anshar ( 2011:165) modul terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian 

pembuka, inti, dan penutup. 

Bagian Pembuka 

1. Judul  

Judul modul menggambarkan isi modul, sehingga judul perlu menarik dan 

memberikan gambaran khas tentang modul. 
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2. Daftar Isi 

Daftar isi menyajikan topic-topik yang di bahas. Topik-topik diurutkan 

berdasarkan urutan dalam modul. Daftar isi mencantumkan nomor halaman 

untuk mempermudah pencarian dalam modul. 

3. Peta Informasi 

Peta informasi yang akan di bahas dalam modul. Pada peta informasi akan 

diperlihatkan antar topic-topik dalam modul. 

4. Daftar Tujuan Kompetensi 

Tujuan Kompetensi untuk mengetahui pengetahuan, sikap, atau keterampilan 

yang akan dkuasai. 

5. Tes Awal 

Untuk mengetahui pengetahuan awal apa saja yang diperlukan untuk dapat 

menguasai materi dalam modul. Pre-tes bertujuan memeriksa apakah siswa 

mengetahui prasyarat untuk mempelajari modul. 

 

Bagian Inti 

1. Pendahuluan, untuk memberikan gambaran umum mengenai isi materi 

modul, mengaitkan materi, petunjuk mempelajari modul. 

2. Hubungan dengan materi atau pelajaran lain, semua materi perlu yang 

perlu dipelajari tersedia di dalam modul.  

3. Urian materi, apabila materi terlalu luas maka dapat diuraikan : 

Kegiatan Belajar 1 

a. Tujuan/Kompetensi 

b. Uraian materi 

c. Tes formatif 
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d. Tugas  

e. Rangkuman  

Kegiatan Belajar 2 

a. Tujuan/Kompetensi 

b. Uraian materi 

c. Tes formatif 

d. Tugas  

e. Rangkuman  

Dst…. 

4. Penugasan 

5. Rangkuman 

Bagian Penutup  

1. Glossary, berisikan daftar istilah berisikan definisi-definisi konsep yang 

dibahas dalam modul 

2. Tes akhir 

3. Indeks  

 

2.1.2.6 Perbedaan Modul dengan Buku Cetak 

Perbedaan buku cetak dengan modul sangat signifikan. Modul merupakan salah 

satu bahan belajar yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri 

dengan bantuan yang minimal dari orang lain. Hal ini dikarenakan modul dibuat 

berdasarkan progam pembelajaran yang utuh dan sistematis agar siswa dapat 
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belajar secara mandiri. Cakupan bahasan modul lebih fokus dan terukur dan 

mementingkan aktivitas belajar pembacanya, serta bahasa yang digunakan lebih 

komunikatif  karena bersifat dua arah.  

Penggunaan modul akan membuat siswa dapat belajar secara mandiri dirumah 

walaupun tidak dibimbing oleh guru. Modul membuat siswa lebih optimal dalam 

pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Modul dapat dikemas semenarik 

mungkin sehingga siswa dapat tertarik untuk membacanya di rumah secara 

mandiri. Dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami menjadi ciri khas modul 

yang dibuat oleh guru. Modul dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar kita, 

hal ini berbeda dengan teks yang kebanyakan terbitan Jawa dimana banyak yang 

tidak sesuai untuk lingkungan disekitar kita.  

 

Perbedaan modul dengan buku teks biasa dapat diuraikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2 Perbedaan Buku cetak dengan Modul 

NO Buku Cetak Modul 

1. Untuk keperluan umum/tatap 

muka 

Dirancang untuk system 

pembelajaran mandiri 

2.  Bukan merupakan bahan ajar yang 

terprogam 

Progam pembelajaran yang utuh 

dan sistematis 

3.  Lebih menekankan sajian materi 

ajar 

Mengandung tujuan, 

bahan/kegiatan dan evaluasi 

4.  Cenderung informatif, searah Disajikan secara komunikatif /dua 

arah 

5. Menekankan fungsi penyajian 

materi/informasi 

Dapat mengganti beberapa peran 

pengajar 

6.  Cakupan materi lebih luas/umum Cakupan bahasan terfokus dan 

terukur 

7. Pembaca cenderung pasif Mementingkan aktifitas belajar 

pemakai 

(Yudhi :2010:99) 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa modul diirancang untuk sistem 

pembelajaran mandiri, disajikan secara komunikatif /dua arah, dapat mengganti 

beberapa peran pengajar sehingga siswa dapat belajar sendiri di rumah tanpa harus 

di dampingi oleh guru. Bahwa modul mengandung tujuan, bahan/kegiatan dan 

evaluasi yang memberikan umpan balik terhadap siswa. 

 

2.1.2.7 Prinsip Penyusunan Modul 

 

Penyusunan modul didasarkan pada prinsip belajar. 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai kepada siswa  

2. Membuat tes untuk mengukur ketercapaian tujuan tercapai atau tidak 

3. Bahan ajar diurutkan agar sesuai dengan siswa mudah memahaminya 

4. Diperlukan umpan balik . 

 

2.1.2.8 Manfaat Pembelajaran dengan Modul 

 

Menurut Suprawoto dalam makalahnya (2009:3) menyatakan modul memiliki 

berbagai manfaat baik ditinjau dari kepentingan peserta didikmaupun dari 

kepentingan guru. Bagi peserta didik modul bermanfaat antaralain;(1) peserta 

didik memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri,(2) belajar menjadi 

lebih menarik karena dapat dipelajari diluar kelas dan diluar jam pembelajaran,(3) 

berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya,(4) berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang 

disajikan dalam modul,(5) mampu membelajarkan diri sendiri,(6) mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Bagi 
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guru, penyusunan modul bermanfaat karena;(1) mengurangi ketergantungan terhadap 

ketersediaan buku teks,(2) memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan berbagai 

referensi, (3) menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis 

bahan ajar, (4) membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dengan peserta didik 

karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka,(5) menambah angka 

kredit jika dikumpulkan menjadi buku danditerbitkan. 

 
 

2.1.3  Konsep  Keterampilan Sosial  

 

2.1.3.1 Pengertian Keterampilan Sosial 

 

The social studies curriculum is designed to help students attain the know-edge, 

attitudes, and skills needed to participate effectively in a democratic society, 

chapter 3 describes the knowledge components of the social studies curriculum, 

which include heigher-level concepts and genetilizations needed by citizens to 

make reflective decisions.  

 

Skills are an important component of the social studies progam  and are discussed 

in several chapters in this book. social science inquiry skills are discussed in 

chapter 3; value inquiry and decisions-making skills in chapter 15. this chapter 

discusses skills that should be an important part of and decision-making-focused 

sosial studies curriculum: thinking skills, map, and globe skills, time and 

chronology skills, group skills, and writing skills. (Banks: 1990 :139) 

 

Kurikulum ilmu sosial dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan, sikap, 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu 

masyarakat demokratis,  komponen pengetahuan dari kurikulum studi sosial, yang 

meliputi tingkat konsep tertinggi dan menyeluruh dibutuhkan oleh warga negara 

untuk membuat keputusan reflektif. Keterampilan yang harus menjadi bagian 

penting dari pembuatan dan keputusan berfokus pada kurikulum studi Sosial: 

keterampilan berfikir, peta, dan keterampilan dunia, waktu dan keterampilan 

kronologi, keterampilan kelompok, dan keterampilan menulis. 
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Pada intinya ketrampilan sosial dalam buku James A. Banks yang harus dimiliki 

oleh siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yakni . 

1. Keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah 

2. Keterampilan dan kemampuan membaca peta dan globe 

3. Keterampilan menyusun kronologi berdasarkan urutan kejadian dan waktu 

4. Keterampilan berkelompok dan bersosialisasi 

5. Keterampilan menulis dan melakukan penelitian 

 

Keterampilan sosial yang perlu dimiliki siswa, menurut John Jarolimek (1993 : 9), 

mencakup : 

1. living and working together; taking turns; respecting the rights of others; 

being socially sensitive, 

2.  learning self-control and self-direction, 

3.  sharing ideas and experience with others. 

 

Dari pendapat Jarolimek di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

terdiri dari aspek-aspek keterampilan untuk hidup dan bekerjasama, keterampilan 

untuk mengontrol diri dan orang lain,keterampilan untuk saling berinteraksi antara 

individu, saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga tercipta suasana yang 

menyenangkan bagi setiap anggota dari kelompok tersebut. 

 

Keterampilan Sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. 

Keterampilan sosial ini antara lain adalah : kerja sama, komunikasi, dan mau 

mendengarkan pendapat orang lain (Pargito : 2010: 16). Konsep keterampilan 

sosial diterapkan dalam pembelajaran IPS, dapat dalam bentuk diskusi, bermain 

peran, musyawarah dan lain sebagainya. 
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Keterampilan sosial merupakan dasar bagi seseorang untuk hidup bermasyarakat, 

NCSS dalam Abdul (2009:65)mengemukakan kerterampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang siswat adalah (1) keterampilan penelitian(research skill), (2) 

keterampilan berfikir(thinking skills), (3) keterampilan berpartisipasi sosial 

(social participation skills), (4) keterampilan berkomunikasi (communication 

skills).  

 

Keterampilan penelitian meliputi keterampilan mengumpulkan dan memproses 

data, keterampilan berfikir akan memberikan konstrbusi terhadap pemecahan 

masalah, dan berpartsipasi dalam kehidpan social, serta keterampilan untuk 

berrfikir kritis dan berfikir keatif, keterampilan berpartispasi social dapat melatih 

siSwa untuk bekerja sama dengan orang lain, dan keterampilan berkomunikasi 

melatih siswa untuk dapat memahamia orang Keterampilan dan kemampuan 

membaca peta dan globe. 

 

Dalam pembelajaran IPS keterampilan sosial dijabarkan dalam empat macam 

keterampilan, yaitu : 

a. keterampilan berfikir, keterampilan menguraikan, 

menjelaskan,menggabungkan dan menggolongkan, merangkum, 

memperkirakan, membandingkan, mempersamakan dan membedakan, 

b. keterampilan sosial: kemampuan bekerjasama di dalam kelompok (besar-

kecil), menyumbangkan dan menerima pendapat di dalam tugas dan 

diskusi, emngembangkan kepemimpinan, 
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c. keterampilan akademis yaitu; kemampuan membaca, menulis, berbicara, 

mendengarkan, menafsirkan, menyimpulkan, memetakan, menjelaskan, 

dan menerangkan, 

d. kemampuan meneliti ; kemampuan berkreasi dan menemukan hal-hal 

baru. 

Menurut David dan Richard dalam Yulia (2009:38) menjelaskan bahwa 

keterampilan sosial adalah : 

1. keterampilan penyelesaian konflik (Conflict Resolution Skills), dimana 

siswa diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan mengenai konflik 

yang sering terjadi di dalam masyarakat, 

2. keterampilan penelitian dan analisis (Reaearch and Analysis Skills), dalam 

hal ini memanfaatkan table, diagram, kurva, foto, gambar sejarah, gambar 

ekspresif untuk menggali informasi yang benar baik sebab maupun 

dampaknya, 

3. keterampilan kronologi (chronology Skills), kemampuan mengenai urutan 

waktu, bagaimana memahami manusia, tempat- tempat berita yang 

mengarah pada waktu, 

4. keterampilan keruangan, yang diawali dengan keterampilan menggunakan 

peta dan globe, menghitung skala dengan membandingkannya dengan 

jarak sebenarnya dimuka bumi, mengerti konsep arah angin, mengerti 

keterhubungan fenomena, konsep lokasi relative, hubungan jarak dan 

waktu, 
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5. keterampilan mengenal dan menggunakan referensi, seperti membaca 

atlas, peta, globe, eksiklopedia sejarah maupun eksiklopedia geografi, 

buku-buku referensi lain dan album sejarah. 

 

Pembelajaran yang mengajarkan keterampilan sosial dapat menunjang 

pembelajaran IPS terutama membentuk warga Negara yang baik dan bertanggung 

jawab kepada bangsa dan Negara. Keberhasilan pembelajaran ketrampilan social 

akan didapat peserta didik dengan indikator.  

 

2.1.3.2  Pengembangan Keterampilan Sosial dalam pembelajaran IPS 

 

Sikap yang dimiliki oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yakni setiap 

siswa memiliki sikap ketampilan sosial. Ketrampilan social merupakan sikap yang 

dimiliki oleh setiap orang sebagai hasil dari proses belajar, tetapi sikap ini hanya 

sebagian saja yang diperoleh siswa di dalam kelas. Ketrampilan sosial akan 

terlihat apabila siswa dapat merealisasikan apa yang diperoleh dari hasil belajar 

mereka. Sebagai contoh tanggap akan keamanan di kelas, tanggap akan masalah 

kebersihan di kelas, tanggap akan iuran di kelas, tangap akan kewajiban sebagai 

individu, masyarakat dan sebagai warga Negara.  

 

Upaya yang dilakukan salah satunya oleh seorang pendidik adalah minat sosial, 

menyusun bahan ajar yang berbasis ketrampilan social. Memasukkan social skill 

ke dalam penyusunan kurikulum pembelajaran. Memasukkan tujuan-tujuan dari 

berfikir sosial(Keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah), kemampuan 

memahami fakta sosial, sikap-sikap sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai misalnya 



41 
 

posisi dasar personal., keadaan sosial, minat terhadap kegiatan social dan 

Keterampilan menulis dan melakukan penelitian. 

 

2.1.4 Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

2.1.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Ilmu sosial (social science) atau ilmu pengetahuan sosial (social studies) adalah 

sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan 

dengan manusia. Ilmu sosial menekankan penggunaan metode ilmiah. IPS tidak 

memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan 

tinjauan yang luas terhadap masyarakat. 

Pendekatan interdisiplin dan lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap 

perilaku manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhinya telah 

membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam 

metodologi ilmu sosial. 

 

Isi  IPS tidak menekankan pada bidang teoritis saja, melainkan lebih pada bidang-

bidang praktis dalam mempelajari masalah-masalah sosial yang terdapat di 

masyarakat. Studi Sosial tidak perlu akademis teoritis, pengetahuan praktis yang 

dapat di ajarkan pada tingkat persekolahan, yaitu mulai dari tingkat Sekolah Dasar 

(SD) sampai Perguruan Tinggi. Pendekatan IPS berbeda dengan pendekatan yang 

digunakan dalam Ilmu Sosial. Pendekatan IPS bersifat interdisipliner atau bersifat 

multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan, sedangkan 

pendekatan yang digunakan Ilmu Sosial (Social Sciences) bersifat disipliner.  
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Proses pembelajaran pendidikan IPS dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan. Jenis pembelajarannya  disesuaikan dengan apa yang terjadi 

dalam kehidupan sesuai dengan fakta tidak mengada-ada. 

 

IPS program pendidikan tidak hanya menyajikan tentang konsep-konsep 

pengetahuan semata, namun harus pula mampu membina peserta didik menjadi 

warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang 

juga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama yang seluas-luasnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial menurut NCSS menjelaskan bahwa materi IPS 

merupakan perpaduan dari ilmu-ilmu social yaitu ekonomi, geografi, sejarah, ilmu 

politik dan sosiologi yang telah disederhanakan untuk tujuan pengajaran. (Sapriya, 

2009:10) 

 

Pembelajaran IPS merupakan kurikulum untuk mengembangkan kopetensi dan 

keterampilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dam bernegara melalui Ilmu 

Sosial yang disederhanakan.  

 

Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang diuraikan 

sebagai berikut. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha 

manusia untuk dapat memenuhi kebutguhan hidupnya Ilmu ekonomi menjelaskan 

tentang bagaimana manusia memanfaatkan, mengelola sumberdaya untuk 

kebutuhannya. 

 

Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang (sesame manusia) 

interaksi antr individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan 

kelompok. Ilmu geografi mempelajari bumi dan segala yang ada diatasnya dimana 
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saling ketergantungan satu sama lain. Geografi membahas interaksi manusia 

dalam berinteraksi dengan alam, yang terdiri dari ruang dan waktu. 

 

2.1.4.2 Model-model Pembelajaran IPS 

 

Salah satu prinsip utama dalam KTSP adalah pemberian kebebasan secara penuh 

kepada sekolah untuk merancang, dan merencanakan sendiri pembelajaran sesuai 

dengan kemampuan sekolah. Dalam hal ini analisis kebutuhan dan daya dukung 

serta kemampuan sekolah dengan sendirinya menjadi acuan dan pertimbangan 

dalam penyusunan, perancangan, dan perencanaan pembelajaran. 

 

Model pembelajaran terpadu merupakan implementasi kurikulum yang dianjurkan 

untuk diaplikasikan pada semua jenjang terutama jenjang pendidikan dasar mulai 

dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) maupun Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTS). Pembelajaran terpadu membawa peserta didik mendapat 

pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, 

menyimpan, dan menyimpan konsep yang dipelajari sehingga peserta didik  

belajar secara menyeluruh, bermakna, autentik dan aktif. Pembelajaran terpadu 

dikemas dengan Tema yang dibahas dari berbagai sudut pandang atau disiplin 

keilmuan yang mudah dipahami peserta didik.  

 

Menurut Trianto tujuan model pembelajaran terpadu adalah ; 

1. Memberikan wawasan bagi guru tentang apa, mengapa dan bagaimana 

pembelajaran terpadu pada tingkat pendidikan dasar dan menengah 

2. Memberikan bekal ketrampilan kepada guru untuk dapat menyusun 

rencana pembelajaran . 
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Adapun model pembelajaran terpadu jenisnya pembelajaran terpadu model 

connected, model webbed, model integrated, model nested. 

 

a. Model Terhubung (Connected) 

 

Fogarti (dalam Trianto:2010) mengatakan bahwa Model terhubung (Connected) 

merupakan model integrasi interbidang studi. Model ini mengintegrasikan satu 

konsep, ketrampilan, atau kemampuan yang ditumbuhkembangkan dalam pokok 

bahasan atau sub pokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, ketrampilan atau 

kemampuan pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan lain dalam satu bidang 

studi.dengan konsep ini diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna dan 

efektif.  

 

Pembelajaran terpadu model connected memiliki kelemahan diantaranya; (a) 

dengan pengintergrasian ide-ide bidang studi, maka siswa memiliki gambaran 

yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus kepada aspek tertentu, (b) 

siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus, sehingga 

terjadilah proses internalisasi, (c) mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang 

studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta 

mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. (Trianto,2010: 40) 

Sedangkan kelemahannya adalah berbagai bidang setudi masih tetap terpisah dan 

Nampak tidak ada hubungan meskipun hubungan-hubungan itu telah disusun 

secara eksplisit didalam satu bidang studi. (Trianto,2010: 41) 
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Gambar 2.1 Model Pembelajaran terpadu Webbed 

 

b. Model Webbed 

 

Pembelajaran tipe ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan 

pendekatan tematik. Pengembangan pembelajaran dimulai dengan penentuan tema 

tertentu. Tema ini bias dikembangkan dari kesepakatan antara guru dan siswa, 

setelah tema disepakati kemudian dibuat sub-sub tema. 

 

Pargito (2010: 44) menerangkan bahwa kelebihan model webbed atau jaring laba-

laba ini adalah ; Model Pembelajaran terpadu Integrated : 

1. bagi guru dapat memberikan wawasan yang luas dalam memandang suatu 

konsep dan model ini tidak sulit untuk diterapkan bahkan oleh guru baru 

sekalipun, 
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2. bagi siswa ada variasi terutama dalam melatih cara berfikir atau cara 

meninjau suatu masalah dan dapat memberikan suatu paying yang jelas 

dalam mempelajari berbagai konsep.  

 

Kekurangan dari model ini adalah kesulitan dalam menentukan tema yang sesuai 

untuk beberapa bidang studi yang pela berfikirnya sangat berbeda. Juka tema yang 

terpilih bersifat dangkal sehingga tak mampu menyentuh konsep-konsep dasar 

yang menjadi tujuan sebenarnya dari kurikulum. 

 

 

c. Model Integrated 

 

 

Model ini menggunakan pendekatan antar bidang studi dengan cara menetapkan 

prioritas kurikuler dan menemukan ketrampilan, konsep dan sikap yang saling 

tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Pertama guru menyeleksi konsep-

konsep , ketrampilan dan sikap yang diajarkandalam satu semester dari berbagai 

bidang studi dari beberapa bidang studi, dan dipilih konsep, sikap dan ketrampilan 

yang mempunyai keterhubungan eratdan tumpang tindih diantara bidang studi 

yang bermacam-macam.  

 

Kelebihan model integrated adalah adanya kemungkinan pemahaman antar bidang 

studi, karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berfikir, 

ketrampilan sosial dan ide-ide penemuan lain, satu pelajara dapat mencakup 

banyak dimensi sehingga siswa, pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan 

berkembang, mivasi siswa dalam belajar dan memberikan perhatian pada berbagai 
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bidang yang penting dalam satu saat, guru tidak perlu mengulang kembali materi 

yang tumpang tindih, sehingga tercapailah efektivitas pembelajaran.  

 

Kekurangannya model integrated antara lain terletak pada guru, yakni guru harus 

menguasai konsep, sikap dan ketrampilan yang diprioritaskan, sulit menerapkan 

tip ini secara penuh, memerlukan tim antar bidang studi, baik perencanaan 

maupun pelaksanaannya, pengintegrasikan kurikulum dengan konsep masing-

masing bidang studi. 

 

2.1.5 Penelitian Pengembangan 

 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

(R & D). Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunaan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. (Sugiono: 

2010:; 407). Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang akan 

menghasilkan produk yang akan diuji keefektifan dari produk yang dibuat melalui 

penelitian pengembangan. 

 

Penelitian pengembangan memiliki 3 komponen utama, yaitu; model 

pengembangan, prosedur pengembangan dan uji coba produk. Model 

pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan 

dihasilkan. Model pengembangan terdiri dari tiga model yakni model procedural, 

model konseptual dan model teoritik. Model procedural merupakan model yang 

bersifat deskiptif dengan menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

membuat suatu produk. Model konseptual merupakan model yang bersifat 
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analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk , menganalisis 

komponen yang akan dikembangkan. Model yang menggambar kerangka berfikir 

dari teori-teori yang relevan.  

 

Penelitian pengembangan disebut juga Educational Research and Development (R 

& D), merupakan sebuah penelitian untuk menghasilkan validasi berupa produk 

seperti; material (silabus, buku teks, petunjuk instruksional). 

 

Menurut Brog dan Gall dalam Langkah pengembangan Pargito (2009 : 50) 

sebagai berikut. 

1. Research and information collecting includes needs assesment, review 

literature, small-sclae research studies, and preparation of report on 

stateof the art. 

2. Planning, Includes defining skills to be learned, stating and sequencing 

objectives, identifying learning activities, and small-scale feasibility 

testing. 

3. Develop preliminary form of product, includes preparation of 

instructional materials, procedures, and evaluation instruments. 

4. Prelimitary field testing, conducted in from 1 to 3 schools, using 6 to 12 

subjects. Interviews, observational and questionnaire data collected and 

analyzed. 

5. Main product revision, revision of product as suggested by the preliminary 

field-test results. 

6. Main field testing, conducted in 5 to 15 schools with 30-100 subject. 

Quantitative data on subjects’ precourse and postcourse performance are 

collected. Results are evaluated with respect to course ojectives and are 

compared with control group data, when appropriate. 

7. Operational fieldtrevision. Revision of product as suggested by main field-

test results. 

8. Operational field-testing. Conducted in 10 to 30 schools involving 40 to 

200 subjects. Interview, observational and questionnaire data collected 

and analyzed. 

9. Final Product revision. Revision of product as suggested by operational 

field-test result. 

10. Dissemination and implementation. Report on  product at professional 

meetings and in journals. Work with publisher who assumes commercial 

distribution. Monitor distribution to product quality control.   
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2.1.6 Model Pengembangan Modul 

 

Prosedur yang diikuti dalam penyusunan modul menggunakan model Dick and 

Carey dengan  langkah-lankah dikombinaskan dengan langkah penelitian 

pengembangan Borg and Gall. Langkah-langkah dalam penyusunan modul model 

Dick and Carey adalah : (1) Idetifi instructional Goals (menganalisis tujuan 

pembelajaran), (2) Conducting Goal Analisys (melakukan analisis 

pembelajaran),(3) Identity Entry Behaviours Characteristics (mengidentifikasi 

karakteristik siswa), (4) Write Performance Objektives (merumuskan tujuan 

kerja), (5) Develop Creterian-Referenced Test Items (mengembangkan butir test), 

(6) Develop Instructional Strategy (mengembangkan strategi pembelajaran), (7) 

Develop and Select Ainstructional Materials (mengembangkan dan memilih 

bahan ajar), (8) Design and Conduct Formative evoluation (merancang dan 

melaksanakan evaluasi formatif), (9) Revise Instructional.  (Dick and Carey 

2001:2) 

 

2.1.7 Prinsip-Prinsip Pengembangan Modul 

 

Ada 3 prinsip penyusunan Bahan Ajar menurut Zulkarnain dalam Anwar 2010 : 1. 

Ketiga prinsip modul itu diantaranya adalah relevansi, konsistensi, dan 

kecukupan.  Relevansi artinya keterkaitan atau berhubungan erat. Konsistensi 

maksudnya keajegan atau tetap. Kecukupan maksudnya secara memadai untuk 

dipelajari secara kuantitas. 
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Prinsip relevansi atau keterkaitan maksudnya materi pelajaran yang akan dibuat 

dalam modul harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.   

Proses pembuatan modul tidal boleh menyimpang dari SK KD yang telah 

ditetapkan, namun pengembangannya diperbolehkan dengan catatan masih 

mengacu pada SK/KD. 

Prinsip konsistensi adalah ketetapan dalam penyusunan bahan ajar, misalnya 

kemampuan yang diharapkan adalah pasar, maka hal-hal yang berkaitan dengan 

pasar yang menjadi materinya, misalnya pengertian pasar, jeni-jenis pasar, dan 

lain sebagainya. 

Prinsip kecukupan artinya meteri yang disajikan cukup memadai untuk mencapai 

kompetensi dasar. Materi yang disajikan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu 

banyak.  Apabila materi terlalu sedikit siswa tidak dapat mencapai SK/KD, 

sedangkan jika terlalu banyak maka siswa tidak akan sanggup mempelajari dan 

menyita waktu. 

 

2.1.8 Teori Pembelajaran yang dipakai dalam Penelitian 

 

1. Teori Belajar Skinner 

Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan 

tingkah laku dimana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk 

merangsang pebelajar dalam berperilaku. Skinner membagi penguatan positif dan 

penguatan negatif. Bentuk bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau 

penghargaan. Bentuk bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak 



51 
 

memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku 

tidak senang. Beberapa prinsip Skinner dalam Ranee (2009:1) antara lain : 

1 hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, 

jika bebar diberi penguat, 

2 proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar, 

3 materi pelajaran, digunakan sistem modul, 

4 dalam proses pembelajaran, tidak digunkan hukuman. Untuk itu lingkungan 

perlu diubah, untukmenghindari adanya hukuman, 

5 dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktifitas sendiri, 

6 tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah 

diberikan dengan digunakannya jadwal variabel Rasio rein forcer, 

7 dalam pembelajaran digunakan shaping, (Ranee :2009) 

 

Aplikasi Teori Skinner Terhadap Pembelajaran.  

1. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. 

2.  Hasil berlajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah 

dibetulkan dan jika benar diperkuat. 

3.  Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 

4.  Materi pelajaran digunakan sistem modul. 

5.  Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostic. 

6.  Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 

7.  Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. 

8.  Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk 

mengindari pelanggaran agar tidak menghukum. 

9.  Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 

10.  Hadiah diberikan kadang-kadang (jika perlu),  

11.  Tingkah laku yang diinginkan, dianalisis kecil-kecil, semakin meningkat 

mencapai tujuan. 

12.  Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shaping. 

13.  Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. 

14.  Dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. 
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8  Melaksanakan mastery learning yaitu mempelajari bahan secara tuntas 

menurut waktunya masing-masing karena tiap anak berbeda-beda iramanya. 

Sehingga naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Tugas 

guru berat, administrasi kompleks. (Ranee :2009) 

 

Dalam teori Skinner lebih pas digunakan dalam penelitian ini. Beberapa prinsip 

belajar menurutnya menggunakan sistem modul. Dimana sistem modul lebih 

membuat siswa belajar dengan mandiri dengan adanya stimulus materi yang 

disampaikan lewat modul yang menarik minat siswa untuk mempelajarinya. 

 

2. Teori Belajar Kognitif Bruner 

 

Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan aktifitas untuk memperoleh 

pemahaman. Dengan membaca modul secara tidak langsung siswa dapat 

memahami isi pelajaran yang dilakukan. 

Teori kognitif Bruner lengkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu : 

1. menunjukkan tujuan pembelajaran 

2. menentukan identisifikasi karakteristik peserta didik(kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagainya) 

3. memilih materi pembelajaran 

4. menentukan topic-topik yang dapat dipelajari peserta didik secara induktif 

5. mengembangkan bahan ajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, 

tugas,untuk dipelajari peserta didik 

6. mengatur topic-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang kongkret ke abstrak, dan dari tahap enaktif, ikronik, sampai ke 

simnolik 

7. melakukan penilaian proses belajar peserta didik 

(Suciati dan Irawan (2001 :37) 
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Hal ini menunjukkan merancang media pembelajaran modul sangat penting 

dilakukan seorang guru. Mengembangkan bahan ajar merupakan kreatifitas yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. 

3. Teori Belajar Robert Gagne 

 

Robert Gagne menyatakan Keterampilan, apresiasi, dan penalaran manusia 

dengan semua variasinya, dan juga harapan, aspirasi, sikap, dan nilai-nilai 

manusia, umumnya diakui bahwa perkembangannya sebagian besar bergantung 

pada peristiwa yang disebut dengan belajar.  

Asumsi Gagne tentang pembelajaran di kelas mencakup sifat dari pembelajaran 

dan proses yang disebut sebagai desain pembelajaran. 

Inti dari kegiatan pembelajaran adalah menyajikan ciri-ciri stimulus,memberikan 

pedoman belajar,memunculkan kinerja,dan memberikan tanggapan dan umpan 

balik. Sri Saputri (2012 :1) 

Gagne menunjukan bahwa sebuah tugas akan dipelajari dengan cara terbaik oleh 

rangkaian sembilan peristiwa spesifik berikut ini: 

1. mendapatkan perhatian 

2. menginformasikan pembelajaran sasaran yang akan dituju 

3. menstimulasi ingatan mengenai prasyarat pembelajaran 

4. menghadirkan materi baru 

5. memberikan panduan pembelajaran 

6. mendapatkan prestasi 

7. memberikan umpan balik tentang yang benar 

8. memperkirakan prestasi, memperluas ingatan dan memori. 
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Dalam teori ini jelas dinyatakan bahwa dalam pembelajaran hendaknya guru 

memberikan panduan pembelajaran yang dapat disampaikan secara lisan/tatap 

muka maupun tulisan/melalui modul. Guru jua perlu menghadirkan materi baru 

yang menarik untuk difahami dan dipelajari oleh siswa. 

 

4. Teori belajar kognitif Jean Piaget 

 

Menurut Piaget setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut 

tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan tertentu akan muncul skema 

atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung 

pada tahap sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahap Sensori Motor(dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun) 

Dalam dua tahun pertama kehidupan bayi ini, dia dapat sedikit memahami 

lingkungannya dengan jalan melihat, meraba atau memegang, mengecap, 

mencium dan menggerakan. Dengan kata lain mereka mengandalkan kemampuan 

sensorik serta motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif yang penting muncul 

pada saat ini. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku yang tertentu 

menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Misalnya dengan menendang-

nendang dia tahu bahwa selimutnya akan bergeser darinya. 

2. Tahap Pra-operasional ( kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun) 

Dalam tahap ini sangat menonjol sekali kecenderungan anak-anak itu untuk selalu 

mengandalkan dirinya pada persepsinya mengenai realitas. Dengan adanya 

perkembangan bahasa dan ingatan anakpun mampu mengingat banyak hal tentang 
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lingkungannya. Intelek anak dibatasi oleh egosentrisnya yaitu ia tidak menyadari 

orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengannya. 

3. Tahap Operasi Konkrit (kurang lebih 7 sampai 11 tahun) 

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

mengerti tentang alam sekelilingnya mereka tidak terlalu menggantungkan diri 

pada informasi yang datang dari pancaindra. Anak-anak yang sudah mampu 

berpikir secara konkrit dan bisa menguasai sebuah pelajaran yang penting yaitu 

bahwa ciri yang ditangkap oleh pancaindra seperti besar dan bentuk sesuatu, dapat 

saja berbeda tanpa harus mempengaruhi misalnya kuantitas. Anak-anak sering 

kali dapat mengikuti logika atau penalaran, tetapi jarang mengetahui bila 

membuat kesalahan. 

4. Tahap Operasi Formal (kurang lebih umur 11 tahun sampai 15 tahun) 

Selama tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak yaitu berpikir mengenai 

gagasan. Anak dengan operasi formal ini sudah dapat memikirkan beberapa 

alternatif pemecahan masalah. Mereka dapat mengembangkan hukum-hukum 

yang berlaku umum dan pertimbangan ilmiah. Pemikirannya tidak jauh karena 

selalu terikat kepada hal-hal yang besifat konkrit, mereka dapat membuat bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu secara 

relative dan berbekas. hipotesis dan membuat kaidah mengenai hal-hal yang 

bersifat abstrak. Pada tahap ini siswa sudah dapat belajar secara mandiri dengan 
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menggunakan bahan ajar modul sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman 

yang menyeluruh dari materi pembelajaran yang disampaikan guru di sekolah 

dengan belajar secara mandiri di rumah.  

Dalam tahap Operasi Konkrit (kurang lebih 7 sampai 11 tahun) siswa sudah 

mampu menggunakan panca indera untuk mampu memahami dan menangkap 

stimulus melalui pembelajaran yang memanfaatkan stimulus berupa modul yang 

menarik untuk dipelajari dan difahami, sehingga siswa mampu untuk belajar 

secara mandiri. 

5.Teori Belajar Konstruktivisme 

Slavin dalam Trianto (2010:74) menyatakan bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberi pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan dibenaknya. Guru dapat memberi kemudahan untuk proses ini, 

dengan memberikan siswa kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-

ide mereka sendiri, dan membelajarkan siswa dengan secara sadar menggunakan 

strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi anak tangga yang 

membawa siswa kepemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri 

yang harus memanjatnya. 

Menurut Suparno dalam Trianto (2010: 75)  prinsip belajar konstruktivisme, 

antara lain : 

1. pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif 

2. tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. 

3. mengajar adalah membantu siswa belajar. 
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4. mekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. 

5. kurikulum menekankan partisipasi siswa. 

6. guru sebagai fasilitator. 

Dalam konsep pembelajaran bermakna siswa diberi kesempatan untuk mengalami 

sendiri proses pembelajaran. Guru memberikan fasilitas seperti modul, buku, dsb 

untuk digunakan oleh siswa agar dia dapat belajar mandiri. Modul sangat sesuai 

dalam hal ini karenasistem belajar yang diterapkan dalam modul dapat 

merangsang kemandirian siswa. 

2.2 Kerangka Berfikir 

Kehidupan bermasyarakat memerlukan sosialisasi dan adaptasi dari individu agar 

dapat berinteraksi dengan sesamanya. Proses berinteraksi memerlukan skill yang 

dapat mengantarkannya menjadi warga masyarakat dan warga Negara yang baik. 

Ketrampilan sosial mutlak diperlukan dalam hidup bermasyarakat. 

Dalam membentuk siswa yang memiliki ketrampilan sosial perlu diadakan bahan 

ajar yang akan mengantarkan siswa untuk dapat meliliki bekal ketrampilan sosial. 

Bahan ajar berupa modul mutlak diperlukan untuk mendapatkan keahlian dalam 

bermasyarakat. Sementara bahan ajar yang ada kurang mencerminkan ketrampilan 

sosial siswa, rumit dan tidak praktis. 

Bahan ajar berupa buku yang beredar saat ini kurang mencerminkan penerapan 

basis ketrampilan sosial dimasyarakat.  

Terbatasnya buku pelajaran disekolah, kurang menariknya tampilan buku di 

sekolah menarik untuk bagi peneliti untuk mengembangkan bahan ajar yang 
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layak, menarik untuk dibaca, menarik untuk difahami dengan harga yang mudah 

dijangkau, oleh karena itu peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa 

modul IPS. 

Dalam mengembangkan modul peneliti  mengembangkan model Dick and Carey 

yang dimodifikasi dengan langkah penelitian pengembangan Borg and Gall. 

Dalam mengembangkan modul peneliti menggunakan berbagai referensi buku 

cetak yang sudah ada dan dari internet. 

Berdasarkan uraian di atas bagan kerangka berfikir di gambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Fikir 

 

2.3 Penelitian yang Relevan 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka 
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a. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Rahman, Pengembangan 

Modul Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Inggris Progam Studi Akuntansi 

Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung tahun 2010. 

b. Hasil Penelitian Sumartinah, Pengembangan Modul Akuntansi berbasis 

Kompetensi untuk siswa SMA dan MA kelas XI, tahun 2011. 

c. Hasil penelitian Hamidah Nurjamilah yang menyatakan bahwa multimedia 

interaktif IPS kelas VII lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvenional. Hal ini dibuktikan dengan uji perbandingan nilai gain 0,701 

yang tergolong tinggi dan uji empiris menghasilkan nilai posttest 84,167 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pre test sebesar 46,875. 

 

2.4 Hipotesis  

2.4.1 Hipotesis Penelitian 

a. Menghasilkan produk modul yang berbasis keterampilan sosial 

pada siswa SMP kelas 8 semester I. 

b. Menganalisis efektifitas modul IPS berbasis keterampilan Sosial 

pada siswa SMP kelas 8 semester I. 

2.4.2 Hipotesis Statistik 

Ho : Tidak ada perbedaan rata-rata post test kelas eksperimen yang 

menggunakan modul IPS berbasis keteramplan sosial dengan kelas 

kontrol yang menggunakan buku paket sekolah. 
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H1 :  Ada perbedaan rata-rata post test kelas eksperimen yang menggunakan 

modul IPS berbasis keteramplan sosial dengan kelas kontrol yang 

menggunakan buku paket sekolah. 

 

 


