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PRAKATA 
 

ِ ٱلره� ٱلرهِحيمِ   � ٱَّلله

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, 

karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga  

buku  ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta salam 

dan salawat penulis senantiasa haturkan kepada baginda 

Nabi besar Muhammad Saw dan para sahabatnya yang 

telah memberi petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. 

Buku tentang “Pengembangan Modul IPS berbasis 

Karakter” dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak 

yang membantu dalam Menyusun buku ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 

terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, 

dengan penuh kerendahan hati penulis berharap kritik, 

saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat 

membangun untuk kemudian menjadi bahan perbaikan 

karya tesis ini. Semoga hasil penelitian pengembangan 
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bahan ajar ini dapat memberikan manfaat bagi guru, bagi 

pembaca dan bagi penulis selanjutnya, demi tercapainya 

tujuan dan cita-cita negara serta kemajuan Pendidikan. 

Aamin Allahumma Aamiin. 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah hal pokok untuk mengembangkan 

kompetensi individu dan sebagai loncatan untuk 

menumbuhkan wawasan pengetahuan. Era distrupsi yang 

semakin berkembang pesat dengan berbagai fasilitas 

yang memudahkan untuk mengakses pengetahuan, maka 

pendidikan perlu diformulasi untuk menyesuaikan tuntutan 

seiring perkembangan zaman, sehingga sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam 

kehidupan manusia. Dari sudut pandang manusia pun 

seseorang yang berpendidikan mendapatkan derajat yang 

lebih tinggi dari pada yang tidak berpendidikan. Sejalan 

dengan itu, Allah Swt menaikkan derajat bagi orang-orang 

yang memiliki ilmu sebagaimana firman-Nya dalam QS. 

Mujadalah ayat 11, yang berbunyi: 
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ا اِذَا قِْيَل لَُكْم تَفَسَُّحْوا فِى اْلَمٰجِلِس فَاْفَسُحْوا  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

ُ لَُكْمْۚ َواِذَا قِْيَل  ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َيْفَسحِ �ه اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا َيْرفَعِ �ه

ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخِبْير (   ١١)  ِمْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرٰجت ٍۗ َو�ه  
Terjemahan: “Hai orang-orang beriman apabila 

dikatakan kepadamu: “berlapang- lapanglah di dalam 

majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabilah 

dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (Al- Mujadalah: 11). 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan Al-

Qur’an surat Al- Mujadalah ayat 11 di atas serta untuk 

memenuhi tuntutan maka peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan kebutuhan yang urgen. Proses pendidikan 

sudah dimulai sejak manusia itu dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga, dan dilanjutkan dengan jenjang 

pendidikan formal. 

Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi: “Mengembangkan 

kemampun dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, beraklak mulia, cakap kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. 

Kurikulum 2013 merupakan upaya untuk mewujudkan 

fungsi dan tujuan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang 

diterapkan mulai Tahun Ajaran 2013/2014 ini lebih 

menekankan pada pendidikan karakter. Melalui 

pengembangan kurikulum 2013 diharapkan bangsa ini 

menjadi bangsa yang bermartabat, masyarakatnya 

memiliki nilai tambah (added value), dan nilai jual yang 

dapat ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di 

dunia, sehingga bisa bersaing, bersanding, bahkan 

bertanding dengan bangsa lain dalam peraturan global 

(Mulyasa: 2013). 
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Kurikulum 2013 modul sebagai salah satu media 

pembelajaran, mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran yaitu sebagai acuan bagi 

Peserta didik dan guru untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. Bagi Peserta didik, modul menjadi bahan 

acuan yang dapat diserap isinya dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat menjadi pengetahuan. 

Sedangkan bagi guru, bahan ajar menjadi salah satu 

acuan penyampaian ilmu kepada Peserta didik (Belawati: 

2013). 

Pengembangan modul sebagai salah satu upaya 

efisiensi di bidang pendidikan, banyak hal sesungguhnya 

yang mempengaruhi kualitas suatu program pendidikan di 

antaranya seperti kualitas Peserta didik, kualitas guru, 

ketersediaan modul, kurikulum, fasilitas, sarana, 

pengelolaan, dan sebagainya. Sebagai salah satu 

komponen dalam pendidikan, modul dalam berbagai 

jenisnya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan. Dalam sudut pandang 

teknologi pendidikan, modul berbagai bentuknya 

dikategorikan sebagai bagian dari media pembelajaran 

(Sadiman: 2013). 

Menurut (Belawati: 2013), bahan ajar dikelompokkan 

tiga macam yaitu bahan ajar cetak, noncetak, dan bahan 

ajar display. Jenis bahan ajar cetak yang dimaksud adalah 

modul, buku ajar, handout, dan lembar kerja Peserta didik. 

Satu di antaranya modul yang merupakan bahan ajar yang 

menjadikan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan 

relevan (Wena: 2014). Modul dapat dibuat dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi 

ajar yang akan disajikan. Peran guru dalam pembelajaran 

dengan menggunakan modul adalah sebagai fasilitator, 

bukan lagi sebagai pihak yang mendominasi dalam 

pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih terpusat pada 

Peserta didik (Prastowo: 2012). 

Tjipto (2011) dalam bukunya, mengungkapkan 

keunggulan yang diperoleh jika belajar menggunakan 

modul adalah Peserta didik dapat bertanggung jawab 

terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Di samping itu 

pembelajaran dengan modul sangat menghargai 

perbedaan individu, sehingga Peserta didik dapat belajar 

sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

Berdasarkan asumsi di atas maka keberadaan bahan 

ajar modul yang sudah menjadi kelayakan pembelajaran 



Pengembangan Modul IPS berbasis KarakterPengembangan Modul IPS berbasis Karakter12 13

di sekolah secara terus-menerus harus mendapatkan 

perhatian dari semua pihak untuk terus dikaji ulang 

dengan tujuan pemenuhan kualitas yang diharapkan 

sehinga modul bisa terus memberikan pencerahan dan 

wawasan serta nilai-nilai, budaya, dan karakter kepada 

Peserta didik secara mendalam. Karakter menjadi penting 

mengingat pada keberadaan bahan ajar modul tersebut 

tidak hanya menjadi bahan ajar melainkan menjadi 

penuntun pada hakikat keindonesiaan yang majemuk. 

Hakikat tersebut adalah nilai-nilai luhur pancasila sebagai 

jiwa bangsa Indonesia dan kepribadian serta jati diri 

bangsa Indonesia. 

Pengembangan modul berbasis karakter, salah satu 

mata pelajaran yang perlu dikembangkan lagi adalah Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam pembelajaran IPS, 

Peserta didik harus menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang diperlukannya, baik menemukan lagi 

atau menemukan sesuatu yang baru. Pada kenyataannya, 

proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada 

kemampuan anak untuk menghafal informasi saja tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya untuk 

kehidupan sehari-hari. Hal ini berlaku untuk semua mata 

pelajaran, terutama IPS tidak dapat mengembangkan 

kemampuan anak untuk berpikir kritis dan sistematis, 

karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan 

secara baik dalam setiap proses pembelajaran di kelas 

(Sanjaya:2008). 

Pembelajaran IPS yang mempelajari ilmu-ilmu sosial, 

telah ada di dalam Al- Qur’an seperti yang terdapat pada 

QS. Al-Maidah ayat 48, yang berbunyi: 

قًا ِلَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكٰتِب   ِ ُمَصدِِّ َواَْنَزْلَنآٰ اِلَْيَك اْلِكٰتَب ِباْلَحقِّ

ُ َوََل تَتَِّبْع اَْهَوۤاءَ  ا  َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه فَاْحُكْم َبْينَُهْم بَِمآٰ اَْنَزَل �ه ُهْم َعمَّ

  ُ ِمْنَهاًجا ٍَۗولَْو َشۤاَء �ه ٍِۗ ِلُكلِّ  َجعَْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً وَّ َجۤاَءَك ِمَن اْلَحقِّ

ٰلِكْن ِلَِّيْبلَُوُكْم فِْي َمآٰ ٰاٰتىُكْم فَاْستَِبقُوا اْلَخْيٰرِتٍۗ   اِحَدةً وَّ ةً وَّ لََجعَلَُكْم اُمَّ

ِ َمْرِجعُُكْم َجِمْيعًا فَيُ  ( ٤٨) َنبِِّئُُكْم ِبَما ُكْنتُْم فِْيِه تَْختَِلفُْوناِلَى �ه  
Terjemahan: “Kami telah menurunkan Kitab (Al-

Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa 

kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang 

diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka 

putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti 

keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di 

antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
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terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak 

menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-

Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat 

kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, 

lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang 

dahulu kamu perselisihkan” (Al-Maidah: 48). 

Ayat di atas menggambarkan “ummah wahidah” 

sebagai kondisi yang tidak terjadi, namun jika Allah 

menghendaki Dia dapat saja menjadikan manusia sebagai 

“ummah wahidah”, namun Allah hendak menguji manusia 

terhadap pemberian-Nya. Ayat di atas menggambarkan 

pula bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di masa 

sekarang dapat memicu terjadinya kompetisi dalam 

kebaikan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa “ummah 

wahidah” mengandung makna bahwa manusia walaupun 

memiliki perbedaan satu sama lain, baik dalam segi 

persepsi, ide dan pemikiran serta keinginan dan harapan 

yang merupakan sebab terjadinya konflik, namun pada 

dasarnya mereka bisa bersatu dan menjadi “ummah 

wahidah” yang bersatu untuk mencapai tujuan, harapan 

dan keinginan bersama, karena pada dasarnya mereka 

memiliki lebih banyak persamaan dari pada perbedaan. 

Akan tetapi kecenderungan manusia dalam menyikapi 

konflik sering kali mengarah ke arah negatif, maka perlu 

ada penengah agar konflik yang terjadi tidak meruncing ke 

arah perpecahan umat. Manusia dalam kehidupan sehari-

hari tidak akan terlepas pada kehidupan sosial. Manusia 

disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa 

berdiri sendiri melainkan setiap apa yang dilakukan selalu 

membutuhkan orang lain untuk kemakmuran hidupnya. 

Setiap manusia juga mempunyai watak dan karakter yang 

berbeda-beda. Oleh sebab itu, maka penting adanya 

pembelajaran berbasis karakter pada pembelajaran IPS di 

kelas. 

Berdasarkan studi awal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Madani Kabupaten Gowa pada tanggal 21 April 2021, 

bahan ajar yang digunakan oleh guru dan Peserta didik 

adalah buku yang dibeli oleh guru dan Peserta didik. 

Begitu pula terhadap Bahan Ajar yang dipakai oleh guru 

dan Peserta didik MI Madani tersebut ditemukan beberapa 

masalah. Masalah tersebut antara lain: 1) Cakupan 

materinya belum menuju berbasis karakter padahal 

Presiden RI telah mengeluarkan perpres nomor 87 tahun 

2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan 
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untuk memperkuat karakter peserta didik dalam rangka 

mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan 

nilai-nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, rasa ingin tahu, 

cinta tanah air, 2) Cakupan bahasanya masih berfokus 

pada penulis sendiri dan belum berfokus pada pembaca 

(Peserta didik sasaran) sehingga berpengaruh pada hasil 

belajar dan nilai sikap, dan 3) Belum adanya fasilitas 

sekolah yang memadai. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka akan 

dikembangkan Modul untuk digunakan di MI Madani 

dengan pembelajaran berbasis karakter untuk 

meningkatkan hasil belajar dan nilai sikap Peserta didik. 

Metode pengembangan modul berbasis karakter sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun 

sifatnya hanya sampai pada pengembangan modul 

secara umum. Adapun kebaruan dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah pengembangan modul berbasis karakter 

yang menekankan pada peningkatan hasil belajar dan 

nilai sikap Peserta didik. Bahan ajar modul berbasis 

karakter, Peserta didik diajak berperan aktif dalam 

berbagai kegiatan dan disertai dengan soal-soal yang 

dapat membantu Peserta didik dalam memahami mata 

pelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar dan nilai 

sikap. Melalui pengembangan modul berbasis karakter 

Peserta didik dapat dibentuk karakternya dengan 

mengacu pada program penguatan pendidikan karakter 

(PPK) kemendikbud, meskipun karakter peserta didik 

berbeda-beda. Diharapkan modul yang dikembangkan 

dapat dijadikan sebagai alternatif rujukan dalam 

menyajikan materi pembelajaran IPS, pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar  dan nilai sikap Peserta 

didik sehingga efektif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diterapkan dan ingin dicapai. 

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukakan kajian pengembangan dengan judul 

“Pengembangan Modul Berbasis Karakter Hal ini 

didasarkan bahwa: (1) Modul merupakan suatu persoalan 

yang penting dan menarik untuk dikembangkan, kerena 

Bahan Ajar Modul merupakan alat bantu dalam proses 

pembelajaran, (2) Peserta didik bisa termotivasi, 

terbimbing dan terkontrol arah pembelajarannya dengan 

adanya Bahan Ajar Modul, sehingga peneliti tertarik untuk 

menyumbangkan produk pengembangan Bahan Ajar 

Modul berbasis karakter yang dapat meningkatkan hasil 

belajar dan nilai sikap Peserta didik pada pembelajaran 

IPS. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Pengembangan 
Suatu model dapat diartikan sebagai suatu 

representasi baik visual maupun verbal. Model dapat 

memberikan kerangka kerja untuk pengembangan teori 

dan penelitian. Dengan mengikuti model tertentu, maka 

akan diperoleh sejumlah masukan (input) guna dilakukan 

penyempurnaan produk yang dihasilkan (Sugiono: 2009). 

Model pengembangan 4-D (Four-D) terdiri atas 4 

tahap pengembangan, yaitu define, design, development, 

dan disseminate dapat digunakan sebagai model dalam 

mengembangkan modul  maupun metode pembelajaran. 

Berikut penjelasan mengenai tahapan pengembagan 

model 4-D (Four-D): 

1. Define (Pendefinisian) 

Tahap define merupakan tahap untuk 

menetapkan dan mendefinisikan syarat pembelajaran. 

Tahap define ini mencakup lima langkah pokok, yaitu 

analisis ujung depan (front-end analysis), analisis 

Peserta didik (learner analysis), analisis tugas (task 

analysis), analisis konsep (concept analysis) dan 

perumusan tujuan pembelajaran (specifying 

instructional objectives). 

a. Analisis Awal (Front end Analysis) 

Analisis ujung depan bertujuan untuk 

memunculkan dan menetapkan masalah dasar 

yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga 

diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. 

Dengan analisis ini akan didapatkan gambaran 

fakta, harapan dan alternatif penyelesaian 

masalah dasar, yang memudahkan dalam 

penentuan atau pemilihan bahan ajar yang 

dikembangkan. 

b.  Analisis Peserta didik (Earner Analysis) 

Analisis Peserta didik merupakan telaah 

tentang karakteristik Peserta didik yang sesuai 

dengan desain pengembangan perangkat 

pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar 

belakang kemampuan akademik (pengetahuan), 

perkembangan kognitif, serta keterampilan-

keterampilan individu atau sosial yang berkaitan 
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dengan topik pembelajaran, media, format dan 

bahasa yang dipilih. Analisis Peserta didik 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

karakteristik Peserta didik. 

c. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Analisis konsep dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep pokok yang akan 

diajarkan, menyusunnya dalam bentuk hirarki, 

dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal 

yang kritis dan yang tidak relevan. Analisis 

membantu mengidentifikasi kemungkinan contoh 

dan bukan contoh untuk digambarkan dalam 

mengantar proses pengembangan. 

d. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Analisis tugas bertujuan untuk 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan 

utama yang akan dikaji oleh peneliti dan 

menganalisisnya kedalam himpunan keterampilan 

tambahan yang mungkin diperlukan. Analisis ini 

memastikan ulasan yang menyeluruh tentang 

tugas dalam materi pembelajaran. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying 

Instructional Objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran berguna 

untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan 

analisis tugas untuk menentukan perilaku objek 

penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi 

dasar untuk menyusun tes dan merancang 

perangkat pembelajaran yang kemudian di 

integrasikan ke dalam materi perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. 

2. Design (Perancangan) 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang 

perangkat pembelajaran. Empat langkah yang harus 

dilakukan pada tahap ini, yaitu:  

a. Penyusunan Tes Acuan Patokan (Constructing 

Criterion-Referenced Test) 

Penyusunan tes acuan patokan merupakan 

langkah yang menghubungkan antara tahap 

pendefinisian (define) dengan tahap perancangan 

(design). Tes acuan patokan disusun berdasarkan 

spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis 
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Peserta didik, kemudian selanjutnya disusun kisi-

kisi tes hasil belajar. Tes yang dikembangkan 

disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif.   

b. Pemilihan Media (Media Selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk 

mengidentifikasi media pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, 

media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis 

konsep dan analisis tugas, karakteristik target 

pengguna, serta rencana penyebaran dengan 

atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-

beda. Hal ini berguna untuk membantu Peserta 

didik dalam pencapaian kompetensi dasar. 

Artinya, pemilihan media dilakukan untuk 

mengoptimalkan penggunaan bahan ajar dalam 

proses pengembangan bahan ajar pada 

pembelajaran di kelas. 

c. Pemilihan Format (Format Selection) 

Pemilihan format dalam pengembangan 

modul ini dimaksudkan untuk mendesain atau 

merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, 

pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber 

belajar.  

d. Rancangan Awal (Initial Design) 

Rancangan awal yang dimaksud adalah 

rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang 

harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. 

Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas 

pembelajaran yang terstruktur seperti membaca 

teks, wawancara, dan praktek kemampuan 

pembelajaran yang berbeda melalui praktek 

mengajar. 

3. Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan adalah tahap untuk 

menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan 

melalui dua langkah, yakni: Penilaian ahli (expert 

appraisal) yang diikuti dengan revisi dan uji coba 

pengembangan (developmental testing). Tujuan tahap 

pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk 

akhir modul setelah melalui revisi berdasarkan 

masukan para pakar ahli/praktisi dan data hasil 

ujicoba. Langkah yang dilakukan pada tahap ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Validasi Ahli/Praktisi (Expert Appraisal) 

Penilaian para ahli/praktisi terhadap 

perangkat pembelajaran mencakup: format, 

bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan 

dari para ahli, materi pembelajaran di revisi untuk 

membuatnya lebih tepat, efektif, mudah 

digunakan, dan memiliki kualitas teknik yang 

tinggi. 

b. Uji Coba Pengembangan (Developmental 

Testing) 

Uji coba lapangan dilakukan untuk 

memperoleh masukan langsung berupa respon, 

reaksi, komentar Peserta didik, dan para 

pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang 

telah disusun. Uji coba, revisi, dan ujicoba kembali 

terus dilakukan hingga diperoleh perangkat yang 

konsisten dan efektif. 

4. Disseminate (Penyebaran) 

Diseminasi merupakan suatu tahap akhir 

pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk 

mempromosikan produk pengembangan agar bisa 

diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, 

atau sistem. Produsen dan distributor harus selektif 

dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam 

bentuk yang tepat.  

 

B. Pengembangan Modul 
1. Pengertian Modul 

Menurut (Daryanto: 2013), modul merupakan 

salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

lengkap dan sistematis, terdiri dari seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana serta didesain 

untuk membantu pesera didik menguasai tujuan 

belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan 

pembelajaran, materi atau substansi belajar, dan 

evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar 

yang besifat mandiri, sehingga peserta didik dapat 

belajar secara mandiri dengan kecepatan masing-

masing. 

Menurut Asyhar (dalam, Sica: 2014) bahwa modul 

adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis cetakan 

yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh 

peserta pembelajaran, karena itu modul dilengkapi 
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dengan petunjuk untuk belajar mandiri. Sedangkan 

Houston dan Howson mengemukakan modul 

pembelajaran meliputi seperangkat aktifitas yang 

bertujuan mempermudah Peserta didik untuk 

mencapai seperangkat tujuan pembelajaran. 

Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan 

Bahan Ajar yang diterbitkan oleh dinas pendidikan 

nasional (Diknas), modul diartikan sebagai sebuah 

buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru. Sementara, dalam pandangan 

lainnya, modul dimaknai sebagai seperangkat bahan 

ajar yang disajikan secara sistematis, sehingga 

penggunaannya dapat belajar dengan atau tanpa 

seorang fasilitator atau guru. Dengan demikian, 

sebuah modul harus dapat dijadikan bahan ajar 

sebagai pengganti fungsi pendidik. Jika pendidik 

mempunyai fungsi menjelaskan sesuatu, maka modul 

harus mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa 

yang mudah diterima peserta didik sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan usianya (Prastowo: 2011). 

Hal senada dikemukakan oleh Badan 

Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, bahwa yang dimaksud modul 

adalah satu unit program kegiatan belajar mengajar 

terkecil yang secara terperinci menggariskan hal-hal 

sebagai berikut (Vebrianto: 2011): 

a. Tujuan-tujuan instruksional umum yang akan 

ditunjang pencapaiannya; 

b. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar 

mengajar; 

c. Tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan 

dicapai oleh Peserta didik; 

d. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan 

diajarkan; 

e. Kedudukan dan fungsi satuan (modul) dalam 

kesatuan program yang lebih luas; 

f. Peranan guru di dalam proses belajar mengajar 

g. Alat-alat dan sumber yang akan dipakai; 

h. Kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan 

dan dihayati Peserta didik secara berurutan; 
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i. Lembaran-lembaran kerja yang harus diisi 

Peserta didik; dan 

j. Program evaluasi yang akan dilaksanakan selama 

berjalannya proses belajar ini. 

Sementara itu, dalam buku Andi Prastowo yang 

mengutip dari Surahman mengatakan bahwa modul 

adalah satuan program pembelajaran terkecil yang 

dapat dipelajari oleh peserta didik secara perorangan 

(self instructional), setelah peserta menyelesaikan 

satu satuan dalam modul, selanjutnya peserta dapat 

melangkah maju dan mempelajari satuan modul 

berikutnya. Sedangkan modul pembelajaran, 

sebagaimana yang dikembangkan di Indonesia, 

merupakan suatu paket bahan pembelajaran (learning 

materials) yang membuat  deskripsi tentang tujuan 

pembelajaran, lembaran petunjuk pengajar atau 

instruktur yang menjelaskan cara mengajar yang 

efisiensi, bahan bacaan bagi peserta, lembaran kunci 

jawaban pada lembar kertas kerja peserta, dan alat-

alat evaluasi pembelajaran (Prastowo: 2011). 

  

2. Tujuan Penyusunan Modul 

Modul memiliki banyak arti berkenaan dengan 

kegiatan belajar mandiri. Peserta didik dapat belajar 

kapan saja dan dimana saja secara mandiri. maka 

kegiatan belajar itu sendiri juga tidak terbatas pada 

masalah tempat, bahkan orang yang berdiam di 

tempat yang jauh dari pusat penyelenggaraan pun 

bisa mengikuti belajar seperti ini. Terkait dengan hal 

tersebut, Ditjen PMPTK menyatakan penulisan modul 

memiliki tujuan sebagai berikut (Ervian: 2013): 

a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan 

agar tidak terlalu bersifat verbal; 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya 

indra baik peserta didik maupun guru; 

c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, 

seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah 

belajar mengembangkan kemampuan dalam 

berinteraksi langsung dengan lingkungan dan 

sumber belajar lainnya yang memungkinkan 

peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan 

dan minatnya. 
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d. Memungkinkan peserta didik dapat mengukur 

atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. 

3. Fungsi Modul 

Sebagai salah satu bentuk bahan ajar, modul 

memiliki fungsi sebagai berikut (Prastowo: 2011): 

a. Bahan ajar mandiri. Maksudnya, penggunaan 

modul dalam proses pembelajaran berfungsi 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran 

pendidik; 

b. Pengganti fungsi pendidik. Maksudnya, modul 

sebagai bahan ajar yang harus mampu 

menjelaskan materi pembelajaran dengan baik 

dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai 

dengan tingkat pengetahuan dan usia mereka. 

Sementara, fungsi penjelas sesuatu tersebut juga 

melekat pada pendidik. Maka dari itu, 

penggunaan modul bisa berfungsi sebagai 

pengganti fungsi atau peran fasilitator/pendidik; 

c. Sebagai alat evaluasi. Maksudnya, dengan 

modul, peserta dituntut untuk dapat mengukur dan 

menilai sendiri tingkat penguasaanya terhadap 

materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, 

modul juga sebagai alat evaluasi; dan 

d. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. 

Maksudnya, karena modul mengandung berbagai 

materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, 

maka  modul juga  memilih  fungsi sebagai bahan 

rujukan bagi peserta didik. 

4. Jenis-Jenis Modul 

Berikut jenis-jenis modul: 

a. Menurut Penggunaanya 

Dilihat dari penggunaannya, modul terbagi 

menjadi dua macam, yaitu modul untuk peserta 

didik dan modul untuk pendidik. Modul untuk 

peserta didik berisi kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik, sedangkan modul 

untuk pendidik berisi petunjuk pendidik, tes akhir 

modul, dan kunci jawaban tes akhir modul 

(Prastowo: 2011). 
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b. Menurut Tujuan Penyusunannya 

Jenis modul lainnya dikemukakan oleh 

(Vembrianto: 2011), Ia mengatakan bahwa 

menurut tujuan penyusunannya, modul dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modul inti 

(modul dasar) dan modul pengayaan. 

1) Modul Inti 

Modul inti adalah modul yang disusun dari 

kurikulum dasar yang merupakan tuntutan 

dari pendidikan dasar umum yang diperlukan 

oleh seluruh warga negara Indonesia. Modul 

pengajaran ini merupakan hasil  penyusunan 

dari unit-unit program yang disusun menurut 

tingkat  (kelas) dan bidang studi (mata  

pelajaran).  

Adapun unit-unit program itu sendiri 

diperoleh dari hasil penjabaran kurikulum 

dasar. Sedangkan kurikulum dasar disusun 

guna memberikan pendidikan dasar umum 

untuk semua sekolah dasar dan menengah. 

Perlu kita pahami bahwa program pendidikan 

minimum yang meliputi tujuan-tujuan 

pendidikan yang terdiri atas pengetahuan, 

keterampilan fisik dan intelektual, serta sikap 

(Prastowo: 2011). 

2) Modul Pengayaan 

Modul pengayaan adalah modul hasil dari 

penyusunan unit-unit program pengayaan 

yang berasal dari program pengayaan yang 

bersifat memperluas (dimensi horizontal) dan 

atau memperdalam (dimensi vertikal) program 

pendidikan dasar yang bersifat umum 

tersebut. Modul ini disusun sebagai bagian 

dari usaha untuk mengakomodasi peserta 

didik yang telah menyelesaikan dengan baik 

program pendidikan dasarnya mendahului 

teman-temannya (Prastowo: 2011). 

5. Unsur- Unsur Modul 

Menurut pandangan (Vembrianto: 2011), unsur-

unsur modul yang sedang dikembangkan di Indonesia 

meliputi tujuh unsur sebagai berikut: 

a. Rumusan Tujuan Pengajaran yang Eksplisit dan 

Spesifik 
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Tujuan pengajaran ini dirumuskan dalam 

bentuk tingkah laku Peserta didik. Tiap-tiap 

rumusan tujuan melukiskan tingkah laku yang 

diharapkan dari Peserta didik setelah 

menyelesaikan tugas mereka dalam mempelajari 

suatu modul.  

b. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk untuk penggunaan modul ini berisi 

keterangan tentang bagaimana pembelajaran itu 

dapat diselenggarakan secara efisien. Bagian ini 

juga berisi penjelasan tentang macam-macam 

kegiatan yang mesti dilakukan dalam kelas, waktu 

yang disediakan untuk menyelesaikan modul 

yang bersangkutan, alat-alat pelajaran dan 

sumber yang harus dipergunakan, prosedur 

evaluasi, serta jenis alat evaluasi yang 

dipergunakan. 

c. Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Lembar ini memuat materi pelajaran yang 

harus dikuasai oleh Peserta didik. Materi dalam 

lembar kegiatan Peserta didik tersebut disusun 

secara khusus sedemikian rupa, sehingga dengan 

mempelajari materi tersebut, tujuan-tujuan yang 

telah dirumuskan dalam modul dapat tercapai. 

Dalam lembaran kegiatan ini dicantumkan pula 

kegiatan-kegiatan (pengamata, percobaan, dan 

sebagainya) yang harus dilakukan oleh peserta 

Peserta didik. Dapat pula dicantumkan buku-buku 

yang harus dipelajari peserta didik sebagai 

pelengkap materi yang terdapat di dalam modul. 

d. Lembar Kerja Peserta Didik 

Materi  pelajaran  dalam  lembar  kegiatan 

disusun sedemikian rupa, sehingga Peserta didik 

dapat secara aktif mengikuti proses belajar. 

Dalam lembar kegiatan tersebut, kita dapat 

mencantumkan pertanyaan-pertanyaan dan 

masalah-masalah yang harus dijawab serta 

dipecahkan oleh Peserta didik. Sementara itu, 

lembar kerja yang menyertai kegiatan Peserta 

didik digunakan untuk menjawab pertanyaan dan 

memecahkan masalah tersebut. Pada lembar 

kerja, Peserta didik  dilarang membuat coretan 

apa pun, karena buku modul itu akan digunakan 

oleh para Peserta didik lainnya di waktu yang akan 
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datang. Semua kegiatan Peserta didik dilakukan 

pada kertas lembar kerja. 

e. Kunci Lembar Jawaban 

Materi pada modul tidak saja disusun agar 

Peserta didik senantiasa aktif memecahkan 

masalah-masalah melainkan juga dibuat agar 

Peserta didik dapat mengevaluasi hasil belajar 

mereka sendiri. Oleh karena itu, pada tiap-tiap 

modul selalu disertakan kunci lembar jawaban. 

Kadang-kadang, kunci lembar jawaban ini telah 

tersedia pada buku modul, dan terkadang kunci 

tersebut harus diminta kepada pendidik. Dengan 

adanya kunci itu, peserta didik dapat memeriksa 

ketepatan hasil pekerjaan mereka. Peserta didik 

berkesempatan memeriksa dan mengoreksi 

kembali apabila mereka membuat kesalahan-

kesalahan dalam pekerjaan mereka. Dengan  

adanya kunci tersebut, terjadi konfirmasi dengan 

segera terhadap jawaban-jawaban mereka yang 

benar dan koreksi dengan segera terhadap 

jawaban-jawaban mereka yang keliru. Itulah yang 

dimaksud dengan reinforcement langsung atas 

respon-respon peserta didik. 

f. Lembar Evaluasi 

Perlu kita ketahui bahwa lembar evaluasi 

yang berupa tes dan rating scale, evaluasi 

pendidik terhadap tercapai atau tidaknya tujuan 

yang dirumuskan pada modul oleh Peserta didik, 

ditentukan oleh hasil test akhir yang terdapat pada 

lembar evaluasi tersebut. para Peserta didik yang 

malas, yang hanya menyalin kunci jawaban dalam 

lembar kerjanya, akan segera sadar bahwa tanpa 

belajar, ia tidak akan siap menghadapi tes akhir 

yang diberikan oleh pendidik. Landasan evaluasi 

dan kuncinya ini senantiasa disimpan oleh 

pendidik sendiri. 

g. Kunci Lembar Evaluasi 

Dalam hal ini, tes dan rating scale yang 

tercantum pada lembaran evaluasi disusun oleh 

penulis modul yang bersangkutan. Sedangkan 

item-item tes tersebut disusun dan dijabarkan dari 

rumusan-rumusan tujuan pada modul. Oleh sebab 

itu, dari hasil jawaban Peserta didik terdapat teks 
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tersebut dapat diketahui tercapai atau  tidaknya  

tujuan  yang  dirumuskan pada modul yang 

bersangkutan. Kunci jawaban tes serta rating 

scale tersebut juga disusun oleh penulis. 

6. Langkah-Langkah Penyusunan Modul 

Dalam menyusun modul, ada empat tahapan yaitu 

analisis kurikulum, penentuan judul modul, pemberian 

kode modul, dan penulisan modul (Prastowo: 2011).  

a. Analisis Kurikulum 

Tahap pertama ini bertujuan untuk 

menentukan materi-materi mana yang 

memerlukan bahan ajar. Dalam menentukan 

materi, analisis dilakukan dengan cara melihat inti 

materi yang diajarkan serta kompetensi dan hasil 

belajar kritis yang harus dimilki oleh peserta didik 

(critical learning outcomes). 

b. Menentukan Judul Modul 

Setelah analisis kurikulum selesai dilakukan, 

tahapan berikutnya yaitu menentukan judul 

modul. Dalam menentukan judul modul, maka kita 

harus mengacu kepada kompetensi-kompetensi 

dasar atau materi pokok yang ada di dalam 

kurikulum. Satu kompetensi dapat dijadikan 

sebagai judul modul apabila kompetensi itu tidak 

terlalu besar. Sedangkan besarnya kompetensi 

dapat diseleksi, antara lain dengan cara apabila, 

diuraikan ke dalam materi pokok (MP) 

mendapatkan maksimal 4 MP, maka kompetensi 

itu telah dapat dijadikan sebagai satu judul modul. 

Namun jika kompetensi diuraikan menjadi lebih 

dari 4 MP, maka perlu dipertimbangkan kembali 

apakah akan dipecah menjadi dua judul modul 

atau tidak. 

c. Pemberian Kode Modul 

Perlu kita ketahui bahwa dalam tahapan 

penyusunan modul, untuk memudahkan kita 

dalam pengelolaan modul, maka sangat 

diperlukan adanya kode modul. Pada umumnya, 

kode modul adalah angka-angka yang berarti IPA, 

angka dua (2) berarti IPS, angka tiga (3) berarti 

Bahasa, dan seterusnya. Selanjutnya, digit kedua 

merupakan kelompok utama kajian, aktivitas, atau 

spesialisasi pada jurusan yang bersangkutan. 
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Misalnya, untuk jurusan IPA angka satu (1) pada 

digit kedua berarti Fisika, angka dua (2) berarti 

Kimia, angka tiga (3) berarti Biologi, dan 

seterusnya. 

d. Penulisan Modul 

Ada lima hal penting yang hendaknya kita 

jadikan acuan dalam proses penulisan modul, 

sebagaimana di jelaskan berikut ini. 

1) Perumusan Kompetensi Dasar yang Harus 

Dikuasai 

Rumusan kompetensi dasar pada suatu 

modul adalah spesifikasi kualitas yang 

semestinya telah dimilki oleh peserta didik 

setelah mereka berhasil menyelesaikan 

modul tersebut. Kompetensi dasar  yang  

tercantum dalam  modul diambil dari pedoman 

khusus kurikulum 2006.   Jika peserta didik 

tidak berhasil menguasai tingkah laku 

sebagaimana yang dirumuskan dalam 

kompetensi dasar tersebut, maka kompetensi 

dasar pembelajaran dalam modul itu harus 

dirumuskan ulang. 

2) Penentuan Alat Evaluasi atau Penilaian 

Poin ini adalah mengenai criterion items, 

yaitu sejumlah pertanyaan atau tes yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam menguasai 

suatu kompetensi dasar dalam bentuk tingkah 

laku. Karena pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah kompetensi dimana sistem 

evaluasinya didasarkan pada penguasaan 

kompetensi, maka alat evaluasi yang cocok 

adalah dengan pendekatan Penilaian Acuan 

Patokan (PAP) dan Criterion Referenced 

Assesment. 

3) Penyusunan Materi 

Materi atau isi modul sangat bergantung 

pada kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Apabila yang digunakan dalam materi modul 

adalah referensi-referensi mutakhir yang 

memiliki relevansi dari berbagai sumber 

contohnya buku, internet, majalah, atau jurnal 

hasil penelitian, maka ini akan sangat baik. 

Untuk penulisannya, materi modul tidak harus 
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ditulis secara lengkap. Tugas-tugas juga 

harus ditulis secara jelas dan tidak 

membingungkan agar mengurangi 

pertanyaan dari peserta didik tentang hal-hal 

yang semestinya dapat  mereka  kerjakan. 

Sebagai contohnya, tugas diskusi. Judul 

diskusi diberikan secara jelas dan 

didiskusikan dengan siapa, berapa orang 

dalam kelompok diskusi, serta berapa lama 

waktunya. Itu semua mesti diterangkan 

secara jelas. Kemudian, kalimat yang 

disajikan pun tidak boleh terlalu panjang. 

Intinya sederhana, singkat, jelas, dan efektif. 

Dengan demikian, peserta didik akan mudah 

memahaminya. Pada peserta didik di tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat, 

upayakan untuk membuat kalimat yang tidak 

terlalu panjang, dalam satu paragrap kira-kira 

3 hingga 5 kalimat saja dan menggunakan 

huruf kapital. 

Sementara itu, gambar-gambar yang 

dapat mendukung dan memperjelas isi materi 

juga sangat dibutuhkan. Karena, di samping 

memperjelas uraian, juga dapat menambah 

daya tarik dan mengurangi kebosanan 

peserta didik untuk mempelajarinya.  

4) Urutan Pengajaran 

Perlu kita ketahui bahwa dalam kaitannya 

dengan urutan pengajaran, maka urutan 

pengajaran dapat diberikan dalam petunjuk 

penggunaan modul. Contohnya, dibuat 

petunjuk bagi guru yang akan mengajarkan 

materi tersebut dan petunjuk bagi Peserta 

didik. Petunjuk Peserta didik diarahkan 

kepada hal-hal yang harus dilakukan oleh 

Peserta didik, sehingga  Peserta didik tidak 

perlu banyak bertanya, guru juga tidak perlu 

banyak menjelaskan atau dengan kata lain 

guru berfungsi sepenuhnya sebagai fasilitator. 

5) Struktur Bahan Ajar (Modul) 

Seperti telah disinggung di muka bahwa 

secara umum, modul paling tidak harus 

memuat tujuh komponen utama. Namun, 

harus kita mengerti bahwa dalam kenyataan 

di lapangan, struktur modul dapat bervariasi. 
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Hal tersebut terutama tergantung pada 

karakter materi yang disajikan, ketersediaan 

sumber daya, dan kegiatan belajar yang bakal 

dilaksanakan. 

 

C. Pembelajaran Berbasis Karakter 
Karakter memberikan gambaran tentang suatu 

bangsa, sebagai penanda sekaligus pembeda suatu 

bangsa dengan bangsa lainnya. Tujuan pendidikan 

karakter mendorong lahirnya anak-anak yang baik (insan 

kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik 

akan mendorong peserta didik tumbuh dengan 

komitmennya untuk melakukan segalah yang benar dan 

memiliki tujuan hidup (Gunawan: 2013). Karakter 

memberikan arahan tentang bagaimana melewati suatu 

jaman dan mengantarkannya pada suatu derajat tertentu, 

bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter 

yang mampu membangun sebuah peradaban besar yang 

kemudian mempengaruhi perkembangan dunia. 

Pembelajaran berbasis karakter di dunia pendidikan 

terus mendapat sorotan dan “pressure” dari berbagai 

kalangan seiring dengan rendahnya kualitas prestasi 

belajar Peserta didik yang dihasilkan oleh lembaga 

pendidikan formal, khusunya ditingkat pendidikan dasar 

dan menengah. Implikasi dari merosotnya kualitas 

prestasi belajar Peserta didik tersebut berdampak pada 

kurang siapnya para lulusan pada level-level tersebut 

untuk berkipra secara mandiri di masyarakat. 

Kupperman (dalam, Ernalis: 2018) menyatakan 

bahwa karakter merupakan kebiasaan dan tendensi 

dalam berpikir dan bertindak dalam hubungannya dengan 

pemilihan moral. Berdasarkan pengertian ini, karakter 

dipandang memainkan peran penting dalam berpikir dan 

bertindak sehingga seseorang akan mampu berprilaku 

dengan baik jika tendensi berpikir juga baik. Baumrind 

menyatakan bahwa “Characterr eferstosuch positive and 

cultivated habits as social responsibility, moral 

commitment, self- discipline and resolutenessby whichcon 

stellationt hewhole person isjudgedto bedeficient, 

adequate, orexemplary.” Berdasarkan pengertian ini, 

karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah 

laku. Perilaku tersebut mencakup bagaimana ia mampu 

berperilaku secara positif, memiliki responsibilitas sosial, 

memiliki komitmen moral, dan mengembangkan disiplin 

diri sehingga pada akhirnya karakter akan menunjukkan 
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individu yang utuh. Individu yang berkarakter adalah 

individu yang mampu menempatkan diri secara tepat pada 

beragam situasi dan kondisi. 

1. Karakter Peserta Didik 

Menurut (Heri: 2014), pendidikan karakter 

memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya 

adalah membentuk pribadi peserta didik, supaya 

menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan 

warga negara yang baik. Ada pun kriteria manusia 

yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga 

negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, 

secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang 

banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat dan 

bangsanya. Oleh kerena itu, hakikat dari pendidikan 

karakter dalam konteks pendidikan di indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai 

luhur yang bersumber dari karakter bangsa indonesia 

sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi 

muda. 

  

2. Nilai Karakter untuk Peserta Didik 

Nilai-nilai utama sebagai fokus tersebut dapat 

berupa nilai-nilai yang secara nasional dan/atau 

universal (lintas agama/keyakinan dan lintas 

bangsa/ras/etnis) dianut. Nilai-nilai lainnya dapat 

terinternalisasikan secara otomatis sebagai akibat dari 

proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Pendidikan 

saat ini diharapkan dapat merubah Peserta didik ke 

arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, kementerian 

pendidikan nasional merumuskan 18 nilai karakter 

yang akan ditanamkan dalam diri Peserta didik 

sebagai upaya membangun karakter bangsa. Berikut 

akan dijelaskan mengenai 18 nilai dalam pendidikan 

karakter versi kemendiknas: 

a. Religius, yaitu kepatuhan dan ketaatan dalam 

memahami dan melaksanakan ajaran agama 

(aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam 

hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta 

hidup rukun dan berdampingan. 

b. Jujur, yaitu perilaku dan sikap yang menceminkan 

kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan 
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perbuatan (mengetahui apa yang benar, 

mengatakan yang benar, dan melakukan yang 

benar) sehingga menjadikan orang yang 

bersangkutan sebagai pribadi yang dapat 

dipercaya. 

c. Toleransi, yaitu perilaku dan sikap yang 

mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan 

agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, 

ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar dan 

terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah 

perbedaan tersebut. 

d. Disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang 

konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau 

tata tertib yang berlaku. 

e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan 

upaya secara sungguh-sungguh (berjuang hingga 

titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan 

berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan 

lain-lain dengan sebaik-baiknya. 

f. Keratif, yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam 

memecahkan masalah, sehingga selalu 

menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil 

baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini 

bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara 

kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan 

tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 

h. Demokratis, yaitu sikap dan cara berpikir yang 

mencerminkan persamaan hak dan kewajiban 

secara adil dan merata antara dirinya dengan 

orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, yaitu cara berpikir, sikap, dan 

perilaku yang mencerminkan penasaran dan 

keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, 

didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 

j. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu 

sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan golongan. 



Pengembangan Modul IPS berbasis KarakterPengembangan Modul IPS berbasis Karakter50 51

k. Cinta tanah air, yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

budaya, ekomoni, politik, dan sebagainya, 

sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa 

lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

l. Menghargai prestasi, yaitu sikap terbuka terhadap 

prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri 

sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi 

yang lebih tinggi. 

m. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, 

yaitu sikap dan tindakan terbuka terhadap orang 

lain melalui komunikasi yang santun sehingga 

tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan 

baik. 

n. Cinta damai, yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan suasana damai, aman, tenang, 

dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam 

komunitas atau masyarakat tertentu. 

o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan dengan tanpa 

paksaan untuk menyediakan waktu secara 

khusus guna membaca berbagai informasi, baik 

buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, 

sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar. 

q. Peduli sosial, yaitu sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap orang lain 

maupun masyarakat yang membutuhkannya. 

r. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, 

maupun agama. 

Demikian 18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter 

Versi Kemendiknas yang harus ditanamkan dalam diri 

peserta didik sebagai upaya membangun karakter 

bangsa melalui pendidikan di sekolah atau madrasah. 

Berikut 5 program PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) yang digagas oleh Kemdikbud khususnya di 

lingkup pendidikan dasar: 
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a. Religius, yaitu kepatuhan dan ketaatan dalam 

memahami dan melaksanakan ajaran agama 

(aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam 

hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta 

hidup rukun dan berdampingan. 

b. Peduli sosial, yaitu sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap orang lain 

maupun masyarakat yang membutuhkannya. 

c. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu 

sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan golongan. 

d. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini 

bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara 

kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan 

tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 

e. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, 

maupun agama. 

 

D. Hasil Belajar 
Hasil belajar dapat dipahami dengan mengetahui dua 

kata yang membentuknya yaitu “hasil” & “belajar”. Menurut 

(Purwanto: 2008) Pengertian hasil (product) menunjuk 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas 

atau proses yang mengakibatkan berubahnya input 

secara operasional. Hasil belajar biasa digunakan sebagai 

ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan, untuk 

mengaktualisasi hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi 

yang baik dan memenuhi syarat. 

Nana (dalam Kunandar: 2006) mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes 

yang disusun secara terencana, baik tes tulis, tes lisan 

maupun tes perbuatan. Sedangkan (Mimin: 2007) 

berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan 

pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai 
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pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan 

penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh Peserta didik setelah 

mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang 

berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Agar dapat 

melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap 

Peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

Peserta didik telah menguasai suatu materi atau belum. 

Penilaian merupakan upaya sistematis yang 

dikembangkan oleh suatu institusi pendidikan yang 

ditunjukkan untuk menjamin tercapainya kualitas proses 

suatu pendidikan serta kualitas kemampuan peserta didik 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Kategori tujuan belajar apa yang dapat diharapkan 

dari hasil belajar. Performasi atau penampilan yang dapat 

diobservasi sebagai hasil belajar dapat disebut sebagai 

kemampuan manusia. Sunaryo (2012) mengatakan 

bahwa ada lima kategori hasil belajar diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Keterampilan Intelektual 

Keterampilan ini memungkinkan individu untuk 

berinteraksi dengan lingkungan dalam bentuk simbul-

simbul atau konsep. Peserta didik  belajar mulai dari 

tingkat yang paling rendah misal menulis huruf “a”, 

dan maju sampai ke tingkat yang lebih tinggi adalah 

sesuai dengan keinginan dan kemampuan intelektual 

individu. Belajar mulai dari yang paling dasar menuju 

sampai pada pendidikan formal. Mengatur dari 

keterampilan berbahasa sampai dengan keterampilan 

teknik dari suatu ilmu dan disiplin yang lain.  

Mempelajari keterampilan intelektual berarti 

mempelajari bagaimana mengerjakan sesuatu 

terhadap suatu macam intelektual. Umumnya, apa 

yang dipelajari disebut prosedur  pengetahuan. 

Mempelajari keterampilan intelektual berlawanan 

dengan mempelajari sesuatu yang telah ada atau 

yang telah memiliki ciri- ciri tertentu, dan yang terakhir 

ini disebut dengan informasi verbal. Mempelajari 

bagaimana mengidentifikasi suatu kapal terbang 

misalnya, “mengapa dengan sayapnya yang lurus 

dapat terbang” merupakan keterampilan intelektual. 

Tetapi mempelajari “apa kapal terbang itu” adalah 

suatu makna dari informasi verbal. Peserta didik 

sudah barang tentu boleh mempelajari kedua-duanya, 

tetapi lebih baik mempelajari keterampilan intelektual 
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lebih dulu (mengapa dapat terbang) dari pada 

mempelajari informasi verbal (apa itu). 

2. Strategi Kognitif 

Strategi kognitif adalah kemampuan yang dapat 

memerintah belajar sendiri secara individual, seperti 

mengingat dan tingkah laku berpikir, misalnya mereka 

mengontrol tingkah lakunya apabila mereka sedang 

membaca dengan tujuan untuk belajar, mereka 

menggunakan metode yang dari dalam untuk 

memperoleh masalah yang pokok. Istilah lain dari 

strstegi kognitif antara lain “mathemagenic behavior”. 

(Sunaryo: 2012) menggunakan istilah “self- 

management behavior” dalam jangka waktu yang 

relatif lama diharapkan  akan  memperbaiki  diri  bila  

sebagai  individu dapat belajar, mengajar, dan 

berpikir. Walaupun sebelumnya telah dipelajari, 

strategi kognitif mungkin dipilih sebagai suatu 

pemecahan masalah. Contoh, sering dalam 

menghadapi suatu masalah baru, dapat diselesaikan 

secara efisien dengan melihat kembali ke belakang ke 

tahap permulaan dengan tujuan pemecahan yang 

harus dicapai “melihat kembali ke belakang” sebagai 

contoh pendekatan adalah merupakan strategi 

kognitif. Keterampilan intelektual (misal matematika 

dasar) seringkali harus diingat kembali dan dipakai 

sebagai pemecahan masalah. Walaupun 

keterampilan intelektual ini penting, namun tidak 

mencukupi. Untuk pemecahan masalah harus juga 

digunakan strategi kognitif yang telah dilatihkan 

sebelumnya, dan mungkin seringkali dalam berbagai 

situasi. 

3. Informasi Verbal 

Kemampuan ini adalah merupakan suatu jenis 

pengetahuan yang dapat dinyatakan. Kita semua 

telah belajar banyak tentang informasi verbal atau 

pengetahuan verbal. Dalam ingatan kita sekarang 

telah siap menggunakan jenis-jenis pengetahuan 

yang biasa digunakan seperti nama gunung, nama 

pahlawan, bulan, hari selama satu minggu, huruf, 

angka, negara, kota,   desa, dan seterusnya. Kita juga 

mempunyai sejumlah besar pengetahuan yang sudah 

diorganisir yang lebih tinggi misalnya sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia, letak atau lokasi 

kepulauan Indonesia, hukum-hukum ekonomi, hasil-
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hasil yang dicapai oleh ilmu dan teknologi, dan lain-

lain. 

Informasi verbal yang diperoleh di sekolah, adalah 

merupakan bagian dari mata pelajaran itu saja, dan 

bagian dari pengetahuan itu kita harapkan dapat siap 

diingat kembali nanti setelah dewasa. Peserta didik 

umumnya memerlukan banyak sekali informasi dari 

sekolah formal, demikian juga yang dapat dipelajari di 

luar itu, tetapi tidak perlu untuk diingat dalam 

pengertian bahwa informasi itu dapat diulang kembali 

secara otomatis. 

4. Keterampilan Motorik 

Jenis kemampuan lain yang kita harapkan untuk 

dipelajari adalah keterampilan motorik. Belajar 

berjalan, naik sepeda, mengemudi kendaraan 

bermotor, menggunakan pembuka kaleng, memakai 

baju, menyisir rambut adalah merupakan contoh-

contoh keterampilan motorik. Keterampilan motorik 

yang dipelajari di sekolah misalnya: menulis huruf, 

menggambar garis lurus, membuat garis lingkaran, 

menggambar, mematah, menggergaji, mengebor dan 

lain-lain masih banyak lagi. Walaupun kenyataan 

menunjukkan bahwa pengajaran di sekolah sebagian 

berhubungan dengan  keterampilan  intelektual,   

tetapi  tidak   berarti  anak-anak dewasa  kurang  

memiliki  keterampilan  motorik  (menulis   huruf) yang 

mungkin digunakan tiap hari. 

Keterampilan motorik adalah salah satu yang 

paling nyata dari kemampuan manusia. Fungsi 

keterampilan sebagai suatu kemampuan adalah 

sederhana yaitu memungkinkan penampilan motorik. 

Sudah barang tentu keterampilan motorik itu sendiri 

dapat dipelajari lebih lanjut. Seorang Peserta didik 

tidak akan dapat dikatakan memiliki keterampilan 

motorik menulis huruf, apabila ia belum dapat 

menunjukkan menulis beberapa kali huruf itu dalam 

beberapa konteks, dapat diobservasi, yang dapat 

memberikan bukti bahwa hal itu telah dipelajari. 

5. Sikap 

Peranan suatu sikap adalah untuk menjelaskan 

reaksi positif atau negative seseorang terhadap orang 

lain, benda, dan situasi. Kekuatan sikap seseorang 

terhadap sesuatu dapat diketahui dari beberapa kali 

orang itu memiliki sesuatu tersebut dalam beberapa 
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keadaan. Seseorang dengan sikap yang kuat untuk 

menolong orang lain, selalu ingin menawarkan 

pertolongannya kepada orang lain dalam berbagai 

situasi, dan seseorang yang kurang suka menolong 

orang lain akan cenderung membatasi tawaran 

pertolongannya pada situasi tertentu saja 

Berdasarkan kategori hasil belajar diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan dan hasi yang diperoleh Peserta didik 

dalam dalam proses belajar sehingga dapat terlihat 

dalam sikap Peserta didik termasuk sikap sosial yang 

baik terhadap Peserta didiknya seperti mau 

menghormati orang lain, bekerja sama, orang yang 

bertanggung jawab, dan sikap percaya diri terhadap  

beberapa  jenis  kegiatan,  pilihan terhadap orang 

tertentu dari pada orang lain, menunjukkan 

kesenangannya terhadap peristiwa tertentu dari pada 

yang lain 

 

E. Nilai Sikap 
Nilai sikap dalam pembelajaran merupakan 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur 

sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program 

pembelajaran. Sikap bermula dari perasaan (suka atau 

tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan 

seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga 

sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup 

yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, 

sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang 

diharapkan. Menurut Purwanto (2008) Ada beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, 

antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian 

teman sebaya, dan penilaian jurnal: 

1. Observasi  

Observasi merupakan proses pengamatan sikap 

dan perilaku yang dlakukan ke Peserta didik. Sikap 

dan perilaku keseharian Peserta didik direkam melalui 

pengamatan dengan menggunakan format yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang 

terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum. 

Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait 

dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang 

bersangkutan selama proses pembelajaran 

berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya diri, 
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rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, 

disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik 

berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama 

perilakunya dapat diamati guru. 

2. Penilaian Diri (Self Assessment) 

Penilaian diri digunakan untuk memberikan 

penguatan (reinforcement) terhadap kemajuan proses 

belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting 

bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran 

dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada 

konsep belajar mandiri (autonomous learning). 

Penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu 

dilakukan melalui langkah-langkah: menjelaskan 

kepada peserta didik tujuan penilaian diri, 

menentukan kompetensi yang akan dinilai, 

menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, 

dan merumuskan format penilaian, dapat berupa 

daftar tanda cek atau skala penilaian. 

3. Penilaian Teman Sebaya (Peer Assessment) 

Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik 

merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar pengamatan antar peserta didik. 

Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik 

terhadap tiga teman sekelas atau sebaliknya. 

4. Penilaian Jurnal (Anecdotal Record) 

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan 

guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan 

sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, 

selama dan di luar proses pembelajaran mata 

pelajaran. 

 

F. Pembelajaran IPS SD 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dikenal dengan nama 

social studies merupakan  ilmu yang mengkaji mengenai 

manusia dengan segala aspeknya dalam sistem 

kehidupan bermasyarakat di lingkungan sosial. Pokok 

kajian IPS terkait hubungan manusia dengan sesamanya 

di lingkungan sosial, dengan tetangga yang dekat sampai 

jauh, juga mengkaji bagaimana manusia bergerak dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya. IPS sebagai integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 
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Menurut Sapriya (2012) IPS dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang 

ilmu sosial (Sejarah, Geografi, ekonomi, Politik, hukum, 

dan budaya). 

Pengorganisasian bahan pembelajaran IPS di SD 

sumbernya dari berbagai ilmu sosial yang diintegrasikan 

menjadi satu kedalam mata pelajaran. Dengan demikian  

pembelajaran IPS di SD merupakan bagian integral dari 

bidang studi. Namun ketika membicarakan suatu  topik 

yang berkaitan dengan sejarah, bahan-bahan minatnya 

juga akan lebih besar, karena materinya yang berkaitan 

dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itn 

pembelajaran bisa dibicarakan secara lebih tajam. Ada 

dua bahan kajian sejarah meliputi perkembangan 

masyarakat Indonesia sejak lampau hingga masa kini. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran 

yang memadukan sejumlah ilmu-ilmu sosial yang 

mempelajari kehidupan sosial, yang didasarkan pada 

kajian geografi, ekonomi, sosiologi, tata negara dan 

sejarah. Keuntungan paduan dari jumlah ilmu-ilmu sosial 

menjadi IPS adalah pengertian anak akan lebih mendalam 

dan minatnya juga akan lebih besar, karena materinya 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu 

pembelajaran IPS tidak hanya terbatas pada 

pembelajaran di SD saja melainkan diajarkan hingga 

perguruan tinggi (Sapriya:  2012). 

Menurut Farris dan Cooper (Asri:  2010), “IPS adalah 

salah satu upaya yang akan membawa kesadaran 

terhadap ruang, waktu dan lingkungan sekitar bagi anak”. 

Pembelajaran IPS diupayakan untuk mengembangkan 

cara berpikir sehingga perlu diberikan sebagai bekal 

kepada Peserta didik sejak dari SD. 

Sementara Sapriya (2012) mengemukakan bahwa 

IPS di tingkat SD pada dasarnya bertujuan untuk 

mempersiapkan para Peserta didik sebagai warga negara 

yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skills), sikap, dan nilai (attitudes and value) yang dapat 

digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan 

masalah pribadi atau masalah social serta kemampuan 

mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara 

yang baik. 
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 “Pembelajaran IPS di SD berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan 

dasar untuk memahami kenyataan sosial yang dihadapi 

Peserta didik dalam kehidupan sehari-hari” (Sahaba: 

2008). Pada proses pembelajaran IPS, suasana 

diarahkan/diubah dari pengalaman guru ke pengalaman 

Peserta didik. Guru menempatkan anak pada pusat 

kegiatan belajar, berusaha membantu, dan mendorong 

anak untuk belajar, bagaimana cara menyusun 

pertanyaan, bagaimana membicarakan dan menemukan 

jawaban-jawaban persoalan. 

Secara umum, Johoriah (2009) mengemukakan 

beberapa fungsi pembelajaran IPS SD secara umum, 

antara lain: 

1. IPS SD sebagai pendidikan nilai, yaitu mendidikkan 

nilai-nilai yang baik dan merupakan norma-norma 

keluarga dalam masyarakat seperti menghormati hak-

hak perorangan, kesetaraan, etos kerja, dan martabat 

manusia sebagai upaya membangun kelas yang 

demokratis. 

2. IPS SD sebagai pendidikan multikultural, yaitu: 

a. Mendidik Peserta didik bahwa perbedaan itu 

wajar; dan 

b. Menghormati perbedaan etnik, budaya, agama, 

yang menjadikan kekayaan budaya bangsa. 

3. IPS SD sebagai Pendidikan Global, yaitu: 

a. Mendidik Peserta didik akan kebinekaan bangsa, 

budaya, dan peradaban di dunia; 

b. Menanamkan kesadaran ketergantungan antar 

bangsa; dan 

c. Menanamkan kesadaran semakin terbukanya 

komunikasi dan transportasi antar bangsa di 

dunia. 

 

G. Penelitian Relevan 
Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) penelitian 

relevan yang dapat digunakan sebagai referensi peneliti. 

Berikut uraian singkat mengenai penelitian yang relevan 

yang digunakan oleh penulis, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Arman (2012) dengan 

judul “Pengembangan Model Pendidikan Karakter 
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sebagai Upaya Peningkatan Personal dan Social Skill 

Bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

Penelitian ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri 

Yogyakarta. Pengambilan data penelitian ini melalui 

pelatihan yang ditujukan kepada anak jalanan yang 

berada di rumah singgah wilayah Yogyakarta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan personal dan social skill anak jalanan 

setelah dilakukan penelitian. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena 

penelitian yang dilakukan oleh penulis berusaha 

mengembangkan modul berbasis karakter melalui 

pembelajaran IPS Kelas V MI Madani Kabupaten 

Gowa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karminah (2013) yang 

meneliti tentang Implementasi Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus di SMA 

Negeri 1 Ambarawa) Tahun Ajaran 2012/2013, 

merupakan penelitian dengan jenis penelitian yang 

digunakan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa guru sejarah telah siap dalam 

melaksanakan pendidikan karakter di sekolah 

tersebut. Guru mata pelajaran sejarah menerapkan 

pendidikan karakter pada pelajaran sejarahnya. 

Pelajaran sejarah dinilai mampu memberikan 

pendidikan karakter bagi Peserta didik di sekolah 

tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Karminah adalah, pada 

penelitian Karminah hanya membahas tentang 

kesiapan guru dan pelaksanaan pendidikan karakter 

di sekolah, tidak menyinggung mengenai 

pengembangan modul berbasis karakter dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter agar hasil belajar dan 

nilai sikap dapat meningkat pada pembelajaran IPS. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus 

penelitian di MI Madani Kabupaten Gowa dengan 

forkus pada pengembangan modul berbasis karakter 

dalam meningkatkan hasil belajar dan nilai sikap pada 

pembelajaran IPS. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018) yang 

meneliti tentang Pengembangan Modul Pembelajaran 

IPS Berbasis Integrasi Islam dan Sains pada Peserta 

didik Kelas VII SMP Negeri 1 Beji Pasuruan, 

merupakan penelitian dengan jenis penelitian dan 

pengembangan (Research and Developent). 
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Berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa 

modul ini dikembangkan dengan menggunakan dalil-

dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan yang 

diterbitkan oleh Kementrian Agama RI. Hasil belajar 

yang sesuai dengan pembelajaran modul ini 

ditujukkan untuk mencapai KI dan KD yang ada dalam 

kurikulum 2013 dan sebagai sarana Peserta didik 

untuk menambah keyakinan mereka terhadap Allah 

SWT melalui integrasi dengan dalil Al-Qur’an. Guru 

mata pelajaran IPS menerapkan modul berbasis 

integrasi islami dan sains pada pelajaran IPS. Modul 

ini dinilai mampu memberikan efektifitas dan 

kemenarikan pada pembelajaran IPS sehingga 

menunjukkan bahwa modul ini memiliki tingkat 

kelayakan, efektivitas, dan kemenarikan yang tinggi 

dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu adalah pada penelitian 

Rahayu hanya membahas tentang pengembangan 

modul berbasis intergrasi islam dan sains, tidak 

menyinggung mengenai pengembangan modul 

berbasis karakter dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter agar hasil belajar dan nilai sikap dapat 

meningkat pada pembelajaran IPS. Dalam penelitian 

ini, peneliti mengambil fokus penelitian di MI Madani 

Kabupaten Gowa dengan forkus pada pengembangan 

modul berbasis karakter dalam meningkatkan hasil 

belajar dan nilai sikap pada pembelajaran IPS. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zauwana (2018) yang 

meneliti tentang Pengembangan Modul Bahasa 

Indonesia Berbasis Karakter di MIN Bandar Lampung, 

merupakan penelitian dengan jenis penelitian dan 

pengembangan (Research and Developent). 

Berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa 

rancangan produk modul berbasis karakter termasuk 

kriteria layak sehingga modul berbasis karakter yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. Guru mata pelajaran bahasa indonesia 

menerapkan modul berbasis karakter. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zauwana adalah pada penelitian 

Zauwana hanya membahas tentang pengembangan 

modul berbasis karakter pada pembelajaran bahasa 

indonesia, tidak menyinggung mengenai 

pengembangan modul berbasis karakter dalam 

meningkatkan hasil belajar dan nilai sikap pada 
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pembelajaran IPS. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil fokus penelitian di MI Madani Kabupaten 

Gowa dengan forkus pada pengembangan modul 

berbasis karakter dalam meningkatkan hasil belajar 

dan nilai sikap pada pembelajaran IPS. 

 

H. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting 

(Sugiyono: 2011). Pada proses pembelajaran, modul 

merupakan bagian terpenting dalam menunjang proses 

pembelajaran. Dengan adanya modul yang menarik, 

kreatif dan inovatif akan lebih memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi serta mampu memberikan 

pemahanaman yang mendalam kepada Peserta didik, 

sehingga Peserta didik akan lebih mudah memahami 

secara mendalam mengenai materi ajar yang hendak kita 

sampaikan dengan modul. 

Kenyataan di lapangan, masih banyak Peserta didik 

yang kurang paham dan juga kurang aktif berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran IPS, sehingga dengan proses 

pembelajaran dengan bahan ajar yang biasa-biasa saja 

akan mempengaruhi hasil belajar dan nilai sikap Peserta 

didik. Permasalahan yang biasa muncul pada proses 

pembelajaran adalah adanya rasa jenuh yang dialami oleh 

Peserta didik, hal ini dipengaruhi karena proses 

pembelajaran yang kurang bermakna untuk Peserta didik, 

disisi lain karena guru kurang memperhatikan bahan ajar 

digunakan pada saat proses pembelajaran. 

Adapaun solusi yang diberikan adalah dengan 

mengembangankan modul berbasis karakater yang dapat 

menunjang proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. Sehingga dengan adanya modul berbasis karakter, 

akan memberikan kemudahan bagi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dengan baik 

dimanapun dan kapanpun guru berada. Pengemban 

dilakukan dengan menggunakan model Four-D (4-D) yang 

akan melalui tahap validasi dan uji coba sehingga 

menghasilkan produk modul IPS berbasis karakter yang 

valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

dan nilai sikap Peserta didik. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada kerangka pikir berikut ini: 
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Gambar: 2.2. Bagan Kerangka Pikir 

I. Model Hipotetik 
Modul IPS berbasis Karakter yang dikembangkan di 

dalam penelitian ini menggunakan model hipotetik 

prosedural yang mengadopsi model desain pengembngan 

4-D (Four-D). Model hipotetik tersebut digambarkan 

sebagai berikut di bawah ini: 

 
Gambar 2.3 Kerangka Hipotetik Pengembangan Modul 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MI Madani Kabupaten 

Gowa. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan 

dengan mengacu model pengembangan 4-D yang 

dikembangkan Thiagarajan. Berikut merupakan deskripsi 

langkah-langkah pengembangan modul berbasis karakter. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas, 

kepraktisan dan efektifitas modul yang dikembangkan. 

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini berupa modul 

berbasis karakter pada pembelajaran IPS. Adapun hasil 

penelitian berdasarkan model 4-D sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisan 

Pada tahap pendefinisian hal ini dilakukan untuk 

menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran. Penetapan syarat pembelajaran 

diawali dengan analisis tujuan. Adapun hasil setiap 

tahap pendefinisian diuraikan sebagai berikut. 

a. Analisis Pembelajaran 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 

peserta didik kelas V MI Madani Kabupaten Gowa 

bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik 

masih sulit memahami konsep dan 

mengimplementasikan materi pembelajaran IPS 

dalam dalam kehidupan sosialnya, tentu hal ini 

sangat dipengaruhi oleh karakter masing-masing 

individu. Pembelajaran IPS masih dianggap 

berfokus pada teori dengan sistem hafalan 

sehingga membuat peserta didik cepat merasa 

jenuh dalam belajar. 

Oleh sebab itu, melalui pengembangan modul 

karakter merah putih ini dapat memberikan 

perubahan yang signifikan serta menghilangkan 

kejenuhan dalam belajar sehingga dapat 

menumbuhkan semangat belajar dan membentuk 

karakter peserta didik khususnya memahami 

materi pembelajaran yang ada pada tema 3. 

b. Analisis Peserta Didik 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah 

peserta didik kelas V MI Madani Kabupaten Gowa 

sebagai sekolah uji coba dengan modul yang 

71 
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dikembangkan oleh peneliti. Berdasarkan analisis 

pada peserta didik, peneliti menganalisis tentang  

latar belakang pengetahuan yang dimiliki peserta 

didik, sikap yang diperlihatkan serta pemahaman 

peserta didik pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, didapatkan hasil belajar yang masih 

rendah dan sikap peserta didik belum tercermin 

pada materi pembelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti akan 

melakukan pengembangan pada proses 

pembelajaran guru dan peserta didik yakni 

pengembangan modul IPS berbasis karakter 

sebagai pemantik untuk memahami teori dan 

aplikasi melalui karakter  yang ditampilkan peserta 

didik baik dalam proses pembelajaran maupun 

diluar proses pembelajaran, sehingga melalui 

modul ini hasil belajar peserta didik dapat 

meningkat dan karakternya terbentuk. 

c. Analisis Konsep 

Analisis konsep dalam penelitian ini 

merupakan analisis materi yang akan diajarkan. 

Pada proses pembelajaran keberhasilan 

pembelajaran secara keseluruhan dapat diukur 

pada keberhasilan pengajar (guru) dalam 

merangcang bahan ajar berupa modul yang 

berbasis karakter, sehingga materi yang 

disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik 

sehingga tercermin pada karakternya karena 

pada hakikatnya materi pembelajaran selalu 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Materi dan modul yang sinkron dengan 

pembelajaran harus dipersiapkan agar proses 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik 

sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran. 

Sasaran tersebut harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta 

didik. Adapun materi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah materi yang terdapat pada 

tema 3 subtema 1 sampai 3 yang secara spesifik 

membahas interaksi sosial, hal ini yang kemudian 

diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis 

karakter. Modul IPS berbasis karakter yang diberi 

nama “Modul Karakter Merah Putih” ini didesain 

dengan pembelajaran berbasis karakter sesuai 
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dengan program penguatan karakter 

kemendikbud sehingga karakter peserta didik 

terlihat setelah memahami materi yang ada pada 

modul yang telah dikembangkan. 

d. Analisis Tugas 

Analisis tugas diorientasikan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, baik yang harus 

diselesaikan peserta didik selama proses 

pembelajaran maupun tugas yang diluar kelas. 

Aktivitas tugas yang ditampilkan pada proses 

pembelajaran dituangkan dalam lembar kerja 

peserta didik (LKPD) yang diselesaikan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pada saat 

mengerjakan tugas, peserta didik kurang antusias 

dalam menyelesaikan tugas karena tugas yang 

diberikan hanya sekedar mencatat atau menulis 

teori yang begitu banyak sehingga dalam 

mengerjakan tugas dianggap tidak bermakna dan 

sangat berpengaruh pada hasil belajar dan nilai 

sikapnya. 

 Sebagai solusi peneliti akan membuat tugas 

dalam bentuk LKPD yang akan dituangkan dalam 

modul berbasis karakter, dengan harapan dalam 

proses pembelajaran dapat membantu peserta 

didik dalam menyelesaikan tugas sehingga hasil 

belajar dapat meningkat dan ilmu yang diserap 

peserta didik dapat diintegrasikan dengan 

karakter peserta didik baik di kelas maupun ketika 

peserta didik berinteraksi dengan temannya di 

lingkungan sekolah. 

e. Spesifikasi Tujuan 

Perumusan tujuan pembelajaran dibuat 

sesuai dengan kurikulum 2013 dan kebutuhan 

belajar peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai 

dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran 

dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi 

dasar, dan indikator yang mengacu pada silabus. 

Berikut spesifikasi rumusan tujuan pembelajaran 

yang dipakai pada penelitian ini: 

1) Siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada 

iklan media cetak dengan benar. 
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2) Siswa dapat membuat dan menuliskan 

informasi yang disampaikan dari paparan 

iklan  media cetak. 

3) Siswa menjelaskan isi iklan dan 

mendemonstrasikan keunggulan produk/jasa 

dari iklan tersebut dengan benar dan percaya 

diri. 

4) Siswa dapat membuat naskah dan sketsa 

gambar iklan layanan masyarakat dengan 

jelas. 

5) Siswa dapat mengidentifikasi 

keanekaragaman yang ada di lingkungan 

sekitarnya dengan  tepat. 

6) Siswa dapat menyajikan hasil pengamatan 

tentang keanekaragaman di lingkungannya 

dengan penuh percaya diri. 

7) Siswa dapat menjelaskan keragaman sosial 

budaya masyarakat dengan benar. 

8) Siswa dapat menyebutkan maanfaat 

keanekaragaman budaya bagi masyarakat 

dengan  jelas. 

9) Siswa dapat menemukan informasi tentang 

organ-organ pencernaan hewan dengan 

benar. 

10)  Siswa dapat menjelaskan organ pencernaan 

hewan ruminansia  (sapi) dengan jelas dan 

benar. 

11)  Siswa dapat menjelaskan organ-organ 

pencernaan manusia dan fungsinya dengan 

benar. 

12)  Siswa dapat mengidentifikasi beberapa 

gangguan pencernaan pada manusia dengan 

jelas. 

13)  Siswa dapat menjelaskan manfaat 

mengonsumsi buah buahan dan air putih 

untuk mengatasi penyakit yang 

mempengaruhi organ pencernaan manusia 

dengan benar. 

14)  Siswa dapat mengidentifikasikan interaksi 

manusia dengan lingkungannya dengan 

benar. 
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15)  Siswa dapat mengidentifikasi bentuk interaksi 

manusia dan lingkungan dengan benar. 

16)  Siswa dapat menjelaskan peran organisasi 

sosial budaya bagi masyarakat sekitar 

dengan benar. 

17)  Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lagu 

bertangga nada mayor dan minor dengan 

tepat dan jelas. 

18)  Siswa dapat mengidentifikasi tari daerah 

beserta pola lantainya dengan tepat. 

19)  Siswa dapat menyebutkan alat dan bahan 

untuk membuat batik serta fungsinya dengan 

benar. 

20)  Siswa dapat membuat desain motif batik 

dengan teliti dan percaya diri. 

2. Tahap Perancangan 

Tahap perancangan modul IPS berbasis karakter 

bertujuan untuk menyiapkan modul yang akan 

digunakan pada proses pembelajaran, adapun tahap 

ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Penyusunan Tes 

Penyusunan tes didasarkan pada analisis 

materi dan analisis tugas yang dijabarkan pada 

indikator pencapaian kompetensi. Tes yang 

dimaksud adalah Instrumen hasil belajar IPS 

(Interaksi sosial) dengan menggunakan LKPD 

untuk mengukur hasil belajar peserta didik 

b. Pemilihan Media 

Pemilihan media pada proses pembelajaran 

sangat dibutuhkan dalam membantu dalam 

membantu guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Adapun media yang digunakan 

dalam pembelajaran berupa modul berbasis 

karakter. 

c. Pemilihan Format Modul 

Pemilihan format modul dilakukan dengan 

menyesuaikan format RPP, buku peserta didik, 

LKPD dan penilaian hasil belajar sesuai sesuai 

dengan standar pendidikan nasional. Namun 

dalam pemilihan format modul ini, peneliti lebih 

mengembangkan modul IPS berbasis karakter 
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yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan 

lingkungan dimana peserta didik hidup secara 

konkret dengan mengangkat materi tema 3 

subtema 1-3 dengan melakukan pembaharuan 

pada format serta materi pada modul yang 

dikembangkan. 

d. Perancangan Awal 

Rancangan awal pada penelitian ini adalah 

merangcang seluruh perangkat pembelajaran dan 

Instrumen penelitian yang akan digunakan 

termasuk RPP, modul berbasis karakter, LKPD, 

jurnal penilaian sikap, angket respon guru, dan 

angket respon peserta didik yang akan digunakan 

saat penelitian dan proses pembelajaran. 

3. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan tahap untuk 

menghasilkan produk berupa modul IPS berbasis 

karakter yang dapat digunakan oleh guru pada saat 

proses pembelajaran. Adapun validator yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan ini ada 2 

orang yaitu validator ahli dan validator praktisi dimana 

validator ahli merupakan dosen yang mempunyai 

keahlian dalam pengembangan modul  pembelajaran 

IPS dan pendidikan karakter sementara validator 

praktisi merupakan guru kelas yang mengetahui 

kondisi lapangan. 

a. Validasi 

Validasi dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan instrumen penelitian, adapun 

instrumen penelitian yang divalidasi adalah modul 

IPS berbasis karakter, RPP, LKPD, Instrumen 

penilaian hasil belajar, angket respon guru, angket 

respon siswa, dan jurnal penilaian sikap. Modul 

IPS berbasis karakter ini divalidasi oleh 2 orang 

validator yakni validator ahli dan validator praktisi. 

b. Tahap Uji Coba Terbatas 

Sebelum dilakukan uji coba, modul terlebih 

dahulu divalidasi oleh validator. Setelah itu 

dilakukan simulasi dan uji coba terbatas pada 

peserta didik kelas V MI Madani Kabupaten Gowa. 

Pada tahap ini observasi dilakukan untuk 

mengamati aktivitas peserta didik dan 

kemampuan guru dalam menyampaikan materi 
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pembelajaran dengan menggunakan modul IPS 

berbasis karakter. 

c. Tahap Uji Coba Luas 

Setelah dilakukan uji coba terbatas, kemudian 

selanjutnya adalah tahap uji coba secara luas. 

Adapun hasil penelitian dari tahap uji coba luas 

yaitu, pada proses pembelajaran berlangsung 

peserta didik memiliki semangat belajar yang 

tinggi, hal itu dibuktikan dengan terjadinya proses 

pembelajaran yang interaktif kemudian dilihat dari 

hasil belajar siswa dan sikap atau karakter siswa 

mencerminkan ilustrasi materi yang telah 

diberikan. Selanjutnya sebagai tolak ukur 

keberhasilan penerapan modul IPS berbasis 

karakter ini adalah memberikan kemudahan dan 

kepraktisan serta sangat efektif bagi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

4. Tahap Penyebarluasan 

Tahap penyebarluasan pada penelitian 

pengembangan ini tidak dilakukan secara nasional atau 

menyeluruh mengingat penelitian ini dilakukan sebagai 

syarat akademik untuk menyelesaikan studi dan peneliti 

juga masih terkendala pada wilayah materil. 

B. Hasil Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah terkait validitas bahan ajar, 

kepraktisan bahan ajar, dan efektifitas bahan ajar. 

1. Analisis Validitas Modul IPS Berbasis Karakter 

a. Validitas Modul Berbasis Karakter 

Untuk mengetahui validitas modul IPS 

berbasis karakter, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Modul IPS Berbasis Karakter 

No. Aspek V1 V2 
Rata-

Rata (%) 
Keterangan 

1 

Kualitas 

tampila

n 

4 4 4 (100%) 
Sangat 

Valid 

2 
Daya 

tarik 
4 4 4 (100%) 

Sangat 

Valid 

Rata-Rata 
Keseluruhan 

4 (100%) 
Sangat 
Valid 

      Sumber: (Arikunto, 2009) 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata keseluruhan hasil validasi aspek 

modul berada dalam kategori sangat valid dengan 

perolehan 4 (100%). Untuk setiap aspek 

diantaranya aspek kualitas tampilan bahan ajar 

yang disajikan diperoleh rata-rata 4, dengan 

kategori sangat valid, kemudian dilihat dari aspek 

daya Tarik bahan ajar diperoleh rata-rata 4 

dengan kategori sangat valid. 

b. Validitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Untuk mengetahui validitas Rencana 

Pelaksanaan Pembeajaran, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

No. Aspek V1 V2 
Rata-
Rata 
(%) 

Keterangan 

1 Format 

Rpp 
3,6 3,6 

3,6 

(90%) 

Sangat 

Valid 

2 Materi 

(isi) yang 

disajikan 

3,8 3,8 
3,8 

(95%) 

Sangat 

Valid 

3 Bahasa 
4 4 

4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

4 Waktu 
4 4 

4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

5 Metode 

Sajian 
3,6 3,6 

3,6 

(90%) 

Sangat 

Valid 

Rata-Rata Keseluruhan 3,8 
(95%) 

Sangat 
Valid 

      Sumber: (Arikunto, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata keseluruhan hasil validasi 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berada dalam kategori sangat valid dengan 

perolehan 3,8 (95%). Untuk setiap aspek 

diantaranya aspek format RPP diperoleh rata-rata 

3,6 dengan kategori sangat valid, aspek isi 

diperoleh rata-rata 3,8 dengan kategori sangat 

valid, aspek bahasa diperoleh rata-rata  4 dengan 

kategori sangat valid, kemudian pada aspek 

waktu diperoleh rata-rata 4 dengan kategori 
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sangat valid, kemudian dilihat dari aspek metode 

sajian diperoleh rata-rata 3,6 dengan kategori 

sangat valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dinyatakan sangat  valid. 

c. Validasi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Untuk mengetahui validitas Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) 

No. Aspek V1 V2 Rata-
Rata 
(%) 

Kesimpulan 

1 Materi 3 3 3 

(75%) 

Valid 

2 Konstruksi 3 3 3 

(75%) 

Valid 

3 Bahasa 3,3 3,3 3,3 

(83%) 

Sangat 

Valid 

Rata-Rata Keseluruhan 3,1 
(78%) 

Valid 

        Sumber: (Arikunto, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-

rata keseluruhan hasil validasi lembar kerja 

peserta didik (LKPD) adalah 3,1 (78%) dengan 

kategori valid. Hal ini dapat dilihat dari materi 

LKPD rata-rata 3 dengan kategori valid, pada 

aspek konstruksi rata-rata 3 dengan kategori 

valid, pada aspek bahasa rata-rata 3,3 dengan 

kategori sangat valid. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa lembar kerja peserta didik (LKPD) 

dinyatakan valid. 

d. Validasi Jurnal Penilaian Sikap 

Untuk mengetahui validitas jurnal penilaian 

sikap, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Validasi Jurnal Penilaian Sikap 

No. Aspek V1 V2 Rata-
Rata 

Keterangan 

1 Konstruksi 
4 4 

4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

2 Bahasa 
4 4 

4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

Rata-Rata Keseluruhan 
4 

(100%) 
Sangat 
Valid 

        Sumber: (Arikunto, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-

rata keseluruhan hasil validasi Jurnal Penilaian 

Sikap adalah 4 (100%) dengan kategori sangat 

valid. Hal ini dapat dilihat dari aspek konstruksi 

rata-rata 4 dengan kategori sangat valid, pada 

aspek bahasa rata-rata 4 dengan kategori sangat 

valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jurnal 

penilaian sikap dinyatakan sangat valid. 

  

e. Validasi Angket Respon Guru 

Untuk mengetahui validitas angket respon 

guru, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Angket Respon Guru 

No. Aspek V1 V2 
Rata-
Rata 

Keterangan 

1 Aspek 

Petunjuk 

4 4 4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

2 Aspek 

isi 

3,3 3,3 3,3 

(83%) 

Sangat 

Valid 

3 Bahasa 4 4 4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

Rata-Rata Keseluruhan 
3,8 
(95%) 

Sangat 
Valid 

      Sumber: (Arikunto, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-

rata keseluruhan hasil validasi angket respons 

guru adalah 3,8 (95%) dengan kategori sangat 

valid. Hal ini dapat dilihat dari aspek petunjuk 

dengan rata-rata 4 dengan kategori Sangat valid, 

dan pada aspek isi rata-rata 3,3 dengan kategori 

sangat valid kemudian pada aspek bahasa rata-
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rata 4 dengan kategori sangat valid. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa angket respon guru 

dinyatakan sangat valid. 

f. Validasi Angket Respon Peserta Didik 

Untuk mengetahui validitas angket respon 

siswa, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik 

No. Aspek V1 V2 
Rata-
Rata 

Keterangan 

1 Aspek 

Petunjuk 

4 4 4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

2 Aspek isi 4 4 4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

3 Bahasa 4 4 4 

(100%) 

Sangat 

Valid 

Rata-Rata Keseluruhan 
4 

(100%) 
Sangat 
Valid 

      Sumber: (Arikunto, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-

rata keseluruhan hasil validasi angket respons 

peserta didik adalah 4 (100%) dengan kategori 

sangat valid. Hal ini dapat dilihat pada aspek 

petunjuk rata-rata validasi 4 dengan kategori 

sangat valid, dan pada aspek isi rata-rata validasi 

4 dengan kategori sangat valid kemudian pada 

aspek bahasa rata-rata validasi 4 dengan kategori 

sangat valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

angket respons peserta didik dinyatakan sangat 

valid. Hasil validasi instrumen penelitian dapat 

disimpulkan bahwa instrument penelitian sangat 

valid. Hasil validitas dapat digambarkan pada 

diagram sebagai berikut. 

Gambar 4.1 Diagram Rekapitulasi Validitas 

 
Berdasarkan diagram rekapitukasi hasil 

validasi di atas, yang di lakukan validator 1 dan 

validator 2 menunjukkan bahwa modul IPS 

0
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2
3
4
5

Rekapitulasi Validitas
Validasi Modul Bahan
Ajar

Validasi RPP

Validasi LKPD

Validasi Jurnal
Penilaian Sikap
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berbasis karakter dari hasil penelitian dinyatakan 

valid dengan nilai 3,8 (95%) dan berada pada 

kategori sangat valid. 

2. Analisis Kepraktisan Modul IPS Berbasis Karakter 

Adapun Indikator kepraktisan modul IPS berbasis 

karakter adalah respons guru dan respons peserta 

didik. Indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Hasil Respon Guru 

Tujuan utama analisis respons guru adalah 

untuk mengetahui pandangan dan respons guru 

terkait modul IPS berbasis karakter yang 

dikembangkan. Respons guru dianalisis 

berdasarkan tempat penelitian yakni kelas V MI 

Madani Kabupaten Gowa. Adapun hasil respons 

guru dapat dilihat pada tabel berikut. 

  

Tabel 4.8 Hasil Respon Guru 

No. Sekolah Rata-rata 
Respons 
Guru 

Keterangan 

1 Guru kelas 

kelas V MI 

Madani 

Kabupaten 

Gowa 

4 
Sangat 

Praktis 

Rata-rata 
keseluruhan 

4 
Sangat 
Praktis 

           Sumber: (Arikunto, 2009)  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata keseluruhan respons guru adalah 

4 dengan kategori sangat praktis. 

b. Hasil Respon Peserta Didik 

Tujuan utama analisis data respons peserta 

didik adalah untuk mengetahui respons peserta 

didik terkait modul IPS berbasis karakter yang 

dikembangkan. Respons peserta didik dianalisis 

berdasarkan tempat penelitian yakni kelas V MI 
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Madani Kabupaten Gowa. Adapun hasil respons 

peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Respon Peserta Didik 

No. Sekolah Rata-rata 
Respons 
Guru 

Keterangan 

1 Kelas V MI 

Madani 

Kabupaten 

Gowa 

4 
Sangat 

Praktis 

Rata-rata 
keseluruhan 

4 
Sangat 
Praktis 

      Sumber: (Arikunto, 2009) 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 

bahwa rata-rata keseluruhan respons peserta 

didik adalah 4 dan masuk pada kategorikan 

sangat praktis.  

Hasil dari angket respons guru dan angket 

respons peserta didik menunjukkan bahwa 

pengembangan modul IPS berbasis karakter 

praktis digunakan. Adapun hasil respons guru dan 

peserta didik dalam pengembangan modul dapat 

dilihat pada diagram berikut. 

Gambar 4.2 Diagram Rekapitulasi Respons Guru dan 

Peserta Didik 

 
Berdasarkan diagram rekapitulasi hasil 

respons guru dan peserta didik menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil respons guru adalah nilai 4 

dengan kategori sangat praktis, dan hasil respons 

peserta didik dengan nilai 4 dengan kategori 

sangat praktis, sehingga modul yang 

dikembangkan dapat dinyatakan praktis.  

3. Analisis Efektifitas Modul IPS Berbasis Karakter 
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Indikator efektivitas modul IPS berbasis karakter 

adalah hasil belajar dan nilai sikap peserta didik, serta 

kemudahan guru dalam menggunakan bahan ajar 

tersebut. Tujuan analisis hasil belajar dan nilai sikap 

adalah untuk mengetahui kemampuan dan karakter 

yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

Adapun hasil belajar yang dianalisis adalah sesuai 

dengan materi yang ada pada tema 3 tentang interaksi 

sosial. Modul dikatakan tuntas jika 80% peserta didik 

tuntas. Ketuntasan belajar disesuaikan dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) pada sekolah yang diteliti. 

Adapun KKM nilai IPS untuk tema 3 di kelas V MI 

Madani Kabupaten Gowa adalah 75. Berikut hasil 

belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.10 Hasil belajar Peserta Didik 

Hasil Tes 
Nilai 
Awal 

Nilai 
Setelah 

Penerapan 
Modul 

Rata-
rata 

Skor Tertinggi 90 100 95 

Skor Terendah 40 70 55 

Rata-rata 77% 90% 84% 
Tuntas 18 19 19 

Tidak Tuntas 2 1 11 

Ketuntasan 
Klasikal 

90% 95% 92,5% 

 Sumber: (Widoyoko, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, pada 

nilai awal sebelum penerapan modul berbasis 

karakter nilai tertinggi peserta didik 90, skor terendah 

peserta didik 40, rata-rata nilai peserta didik 77%, 

jumlah peserta didik yang tuntas  sebanyak 18 peserta 

didik dari 20 peserta didik, sedangkan peserta didik 

yang tidak tuntas sebanyak 2 orang dari 20 peserta 

didik. 

Kemudian nilai peserta didik setelah dilakukan 

penerapan modul IPS berbasis karakter pada proses 

pembelajaran yaitu skor tertinggi peserta didik 100, 

skor terendah peserta didik 70, sehingga rata-rata nilai 

hasil belajar peserta didik 90%, jumlah peserta didik 

yang tuntas sebanyak 19 peserta didik dari 20 peserta 

didik, sedangkan peserta didik yang tidak tuntas 

sebanyak 1 orang dari 20 peserta didik. Pada tabel di 

atas dapat disimpulkan bahwa ketuntasan klasikal 
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pada tema 3 yaitu 95% berada pada kategori sangat 

baik dan rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 

84% berada pada kategori sangat baik. Adapun 

rekapitulasi nilai sikap peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.11 Nilai Sikap Peserta Didik 

Hasil 
Pengamata

n 

Nilai Awal 
Nilai Setelah 
Penerapan 

Modul 
Rata
-rata 

Sko
r 

Predika
t 

Sko
r 

Predika
t 

Skor 

Tertinggi 

3,6 A 4,0 A 3,8 

(A) 

Skor 

Terendah 

2,6 C 3,4 B 3,0 

(B) 

Rata-rata 3,2 B 3,8 A 3,5 
(A) 

 Sumber: (Widoyoko, 2009) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, pada 

nilai sikap awal sebelum penerapan modul berbasis 

karakter yaitu nilai tertinggi peserta didik 3,8 dengan 

predikat A, skor terendah peserta didik 2,6 dengan 

predikat C, rata-rata nilai sikap peserta didik 3,2 

dengan predikat B. 

Kemudian nilai sikap peserta didik setelah 

dilakukan penerapan modul IPS berbasis karakter 

pada proses pembelajaran yaitu skor tertinggi peserta 

didik 4,0 dengan predikat A, skor terendah peserta 

didik 3,4 dengan predikat B, sehingga rata-rata nilai 

hasil belajar peserta didik 3,8 dengan predikat A. Pada 

tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sikap 

peserta didik mengalami peningkatan signifikan. Jadi 

dapat disimpulkan dari penilaian hasil belajar dan nilai 

sikap bahwa modul IPS berbasis karakter yang 

dikembangkan efektif. 

 

C. Pembahasan 
Penelitian yang menghasilkan produk akhir berupa 

modul ini merupakan jenis R&D (Research and 

Development) menggunakan model pengembangan 4-D 

(Four-D Models). Tahapan yang dilakukan yaitu define, 

design, develop, dan disseminate. 

Pada tahapan pendefinisian (Define) dilakukan 

identifikasi dan analisis masalah berupa analisis awal, 
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analisis peserta didik, analisis konsep, analisis tugas dan 

perumusan tujuan pembelajaran. Hasil yang didapat dari 

tahapan pendefinisian ini ditemukan permasalahan yang 

memerlukan dikembangkannya modul IPS berbasis 

karakter. 

Pada tahap perancangan (design) terdapat beberapa 

langkah- langkah, yaitu penyusunan peta kompetensi, 

perumusan materi, pemilihan format modul, dan penulisan 

naskah modul. Penyusunan peta kompetensi dibuat 

memuat rencana awal materi yang ditampilkan. 

Sedangkan langkah perumusan materi dilakukan untuk 

menentukan detail materi yang disajikan di dalam modul. 

Pada langkah pemilihan format dan komponen-komponen 

modul disesuaikan dengan kajian teori tentang 

pengembangan modul yang baik. Kemudian modul 

pembelajaran yang sudah tersusun, dikonsultasikan 

dengan pembimbing sehingga mendapat masukan dan 

saran untuk tujuan perbaikan dan penyempurnaan. 

Tahap pengembangan (develop) bertujuan untuk 

menghasilkan produk jadi berupa modul yang telah 

melalui tahap validasi. Validasi yang dilakukan oleh 

validator ahli dan validator praktisi dilakukan untuk 

mengetahui kekurangan atau kelemahan dari modul. 

Selanjutnya revisi dilakukan untuk penyempurnaan dan 

perbaikan produk. Setelah tahap revisi selesai maka 

modul diuji cobakan kepada peserta didik. Uji coba 

pengembangan dilakukan untuk mengetahuai respon atau 

tanggapan peserta didik terhadap modul IPS berbasis 

karakter yang telah dikembangkan. 

Sebagai tahap terakhir dari penelitian ini yaitu 

penyebaran (disseminate). Penyebaran modul 

pembelajaran ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas 

V MI Madani Kabupaten Gowa. Selanjutnya peneliti akan 

membahas mengenai hasil dari ke tiga rumusan masalah 

sebelumnya, yaitu bagaimana kevalidan modul, 

bagaimana kepraktisan modul, dan bagaimana efektifitas 

pengembangan modul IPS berbasis Karakter pada 

peserta didik kelas V MI Madani Kabupaten Gowa.  

Modul IPS yang dikembangkan berupa modul IPS 

berbasis karakter, dari hasil penelitian diyatakan valid. Hal 

ini berdasarkan hasil validasi instrumen penelitian berupa 

validasi modul, RPP, LKPD, angket respon guru, angket 

respon peserta didik dan jurnal penilaian sikap. 
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Adapun hasil penelitian berdasarkan tabel validasi 

modul diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 4 dengan 

kategori sangat valid, tabel validasi RPP diperoleh nilai 

rata-rata keseluruhan 3,8 dengan kategori sangat valid, 

tabel hasil validasi LKPD diperoleh rata-rata keseluruhan 

3,1 dengan kategori valid, tabel hasil validasi jurnal 

penilaian sikap dengan rata-rata keseluruhan 4 dengan 

kategori sangat valid, dan tabel hasil validasi angket 

respons guru diperoleh rata-rata keseluruhan 3,8 dengan 

kategori sangat valid, serta tabel hasil validasi angket 

respons peserta didik dengan rata-rata keseluruhan 4 

dengan kategori sangat valid. Jadi, dari 6 hasil validasi 

dapat di rata-ratakan dengan nilai 3,8 dengan kategori 

sangat valid. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

modul IPS berbasis karakter dinyatakan sangat valid 

sehingga modul ini dapat diterapkan oleh guru pada saat 

proses pembelajaran IPS pada peserta didik kelas V MI 

Madani Kabupaten Gowa. 

Selanjutnya untuk melihat kepraktisan modul maka 

digunakan analisis respon guru dan peserta didik. Karena 

pada hakikatnya modul IPS berbasis karakter dapat 

dinyatakan praktis apabila hasil angket respons guru dan 

angket respons peserta didik telah mencapai hasil yang 

signifikan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti pada peserta didik kelas V MI Madani Kabupaten 

Gowa dan guru dalam proses pembelajaran menunjukkan 

bahwa modul yang digunakan sangat membantu dan 

memberi kemudahan bagi guru, hal ini terlihat dari respons 

peserta didik yang sangat menyukai modul yang hendak 

ditampilkan dan disampaikan oleh guru dan peneliti. Dan 

berdasarkan hasil respon guru dan peserta didik dengan 

nilai rata-rata keseluruhan 4 dengan kategori sangat 

parktis, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

modul IPS berbasis karakter sangat praktis digunakan 

dalam proses pembelajaran pada peserta didik kelas V MI 

Madani Kabupaten Gowa. 

Kemudian modul IPS berbasis karakter dapat 

dinyatakan efektif, hal ini ditinjau bersadarkan hasil belajar 

dan nilai sikap peserta didik, dan memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memahami materi yang 

disampaikan melalui modul yang digunakan, serta 

memberikan kemudahan kepada guru dalam 

menggunakan modul tersebut tersebut. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti, didapatkan hasil bahwa modul yang digunakan 

dapat memberikan efek yang sangat baik bagi peserta 

didik, hal ini terlihat dari hasil belajar dan nilai sikap 

peserta didik yang sangat signifikan. Pada saat 

melakukan dokumentasi terhadap hasil belajar dan nilai 

sikap peserta didik untuk pembelajaran sebelumnya 

didapatkan hasil ketuntasan belajar rata-rata masih 

tergolong rendah. Kemudian setelah modul IPS berbasis 

karakter ini diterapkan oleh guru dalam proses 

pembelajaran, dari hasil penelitian ditemukan bahwa hasil 

belajar dan nilai sikap peserta didik menjadi meningkat, 

hal ini dapat terlihat pada tabel 4.10 dan 4.11, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketuntasan hasil 

belajar dan nilai sikap peserta didik berada pada  kategori 

sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

modul IPS berbasis karakter efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar dan nilai sikap peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa penerapan modul IPS berbasis 

karakter dinyatakan valid setelah divalidasi oleh validator, 

kemudian praktis karena memberi kemudahan guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar dan nilai sikap peserta 

didik. 

Jika dillihat dari penelitian terdahulu, yakni penelitian 

yang dilakukan oleh  Arman (2012) dengan judul 

“Pengembangan Model Pendidikan Karakter sebagai 

Upaya Peningkatan Personal dan Social Skill Bagi Anak 

Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini 

diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta. Pengambilan 

data penelitian ini melalui pelatihan yang ditujukan kepada 

anak jalanan yang berada di rumah singgah wilayah 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan personal dan social skill anak 

jalanan setelah dilakukan penelitian. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena 

penelitian yang dilakukan oleh penulis berusaha 

mengembangkan modul berbasis karakter melalui 

pembelajaran IPS Kelas IV MI Madani Kabupaten Gowa. 

Dipandang dari sisi lain penelitian ini memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis yang berusaha 

untuk membetuk karakter melalui pembinaan dan 

pengajaran. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karminah 

(2013) yang meneliti tentang Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus di 

SMA Negeri 1 Ambarawa) Tahun Ajaran 2012/2013, 

merupakan penelitian dengan jenis penelitian yang 

digunakan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa guru sejarah telah siap dalam 

melaksanakan pendidikan karakter di sekolah tersebut. 

Guru mata pelajaran sejarah menerapkan pendidikan 

karakter pada pelajaran sejarahnya. Pelajaran sejarah 

dinilai mampu memberikan pendidikan karakter bagi 

Peserta didik di sekolah tersebut. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Karminah adalah, pada penelitian Karminah hanya 

membahas tentang kesiapan guru dan pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah, tidak menyinggung 

mengenai pengembangan modul berbasis karakter dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter agar hasil belajar dan 

nilai sikap dapat meningkat pada pembelajaran IPS. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian di 

MI Madani Kabupaten Gowa dengan forkus pada 

pengembangan modul berbasis karakter dalam 

meningkatkan hasil belajar dan nilai sikap pada 

pembelajaran IPS. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu 

(2018) yang meneliti tentang Pengembangan Modul 

Pembelajaran IPS Berbasis Integrasi Islam dan Sains 

pada Peserta didik Kelas VII SMP Negeri 1 Beji Pasuruan, 

merupakan penelitian dengan jenis penelitian dan 

pengembangan (Research and Developent). Berdasarkan 

hasil pengembangan diketahui bahwa modul ini 

dikembangkan dengan menggunakan dalil-dalil yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan yang diterbitkan oleh 

Kementrian Agama RI. Hasil belajar yang sesuai dengan 

pembelajaran modul ini ditujukan untuk mencapai KI dan 

KD yang ada dalam kurikulum 2013 dan sebagai sarana 

Peserta didik untuk menambah keyakinan mereka 

terhadap Allah SWT melalui integrasi dengan dalil Al-

Qur’an. Guru mata pelajaran IPS menerapkan modul 

berbasis integrasi islami dan sains pada pelajaran IPS. 

Modul ini dinilai mampu memberikan efektifitas dan 

kemenarikan pada pembelajaran IPS sehingga 

menunjukkan bahwa modul ini memiliki tingkat kelayakan, 

efektivitas, dan kemenarikan yang tinggi dan sudah sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Adapun perbedaan 



Pengembangan Modul IPS berbasis KarakterPengembangan Modul IPS berbasis Karakter114 115

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu adalah pada penelitian Rahayu hanya membahas 

tentang pengembangan modul berbasis intergrasi islam 

dan sains, tidak menyinggung mengenai pengembangan 

modul berbasis karakter dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter agar hasil belajar dan nilai sikap dapat meningkat 

pada pembelajaran IPS. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil fokus penelitian di MI Madani Kabupaten 

Gowa dengan forkus pada pengembangan modul 

berbasis karakter dalam meningkatkan hasil belajar dan 

nilai sikap pada pembelajaran IPS, sehingga keterkaitan 

antara kedua penelitian yakni masing-masing 

menanamkan pada penanaman nilai karakter. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zauwana 

(2018) yang meneliti tentang Pengembangan Modul 

Bahasa Indonesia Berbasis Karakter di MIN Bandar 

Lampung, merupakan penelitian dengan jenis penelitian 

dan pengembangan (Research and Developent). 

Berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa 

rancangan produk modul berbasis karakter termasuk 

kreteria layak sehingga modul berbasis karakter yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. Guru mata pelajaran bahasa indonesia 

menerapkan modul berbasis karakter. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zauwana adalah pada penelitian Zauwana hanya 

membahas tentang pengembangan modul berbasis 

karakter pada pembelajaran bahasa indonesia, tidak 

menyinggung mengenai pengembangan modul berbasis 

karakter dalam meningkatkan hasil belajar dan nilai sikap 

pada pembelajaran IPS. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil fokus penelitian di MI Madani Kabupaten 

Gowa dengan forkus pada pengembangan modul 

berbasis karakter dalam meningkatkan hasil belajar dan 

nilai sikap pada pembelajaran IPS, sehingga keterkaitan 

antara kedua penelitian yakni masing-masing 

menanamkan pada penanaman nilai karakter. Penelitian 

di atas, erat kaitanya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kevalidan, kepraktisan dan efektivitas 

modul IPS berbasis karakter pada peserta didik kelas V MI 

Madani Kabupaten Gowa. Penelitian ini juga memiliki 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zauwana (2018) dengan judul “Pengembangan Modul 

Bahasa Indonesia Berbasis Karakter di MIN Bandar 
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Lampung”  yakni sama-sama mencari kevalidan, 

kepraktisan serta efektivitas modul.  

Terakhir hasil penelitian dikaitkan dengan teori 

menurut (Heri: 2014), pendidikan karakter memiliki esensi 

dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi 

peserta didik, supaya menjadi manusia yang baik, warga 

masyarakat, dan warga negara yang baik. Ada pun kriteria 

manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan 

warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau 

bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu 

yang banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat, dari 

teori tersebut sangat relevan dengan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan yaitu mampu menjadikan peserta didik 

menjadi manusia yang baik, masyarakat yang baik, dan 

warga negara yang baik sehingga nilai sosial tersebut 

sangat mempengaruhi karakter peserta didik. Hasil 

penelitian ini juga sangat mencermingkan 5 program 

penguatan karakter yang digagas oleh Kemendikbud yaitu 

spiritual, nasionalisme, integritas, tanggung jawab, dan 

tanggung jawab. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dan teori 

Pendidikan karakter di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa persamaan mengenai 

pengembagan modul IPS berbasis karakter yang tentunya 

sangat baik untuk dikembangkan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif serta 

membentuk karakter peserta didik dalam kehidupan 

sosialnya. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengembangan dan uji coba 

produk terkait modul IPS berbasis karakter, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Modul IPS berbasis karakter dinyatakan valid. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan hasil validasi modul IPS 

berbasis karakter dengan nilai validator 1 dan 

validator 2 dengan rata-rata nilai keseluruhan 4 

dengan kategori sangat valid. Dalam penelitian 

pengembangan ini instrumen yang digunakan telah 

divalidasi dan hasilnya menunjukkan bahwa semua 

instrumen dinyatakan sangat valid. 

2. Modul IPS berbasis karakter dinyatakan parktis. Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan hasil angket respons 

guru dan angket respons peserta didik dengan nilai 

rata-rata keseluruhan 4 dengan kategori sangat 

praktis. Dalam pengembangan dan penerapan modul 

ini dapat memberikan kemudahan bagi guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3. Modul IPS berbasis karakter dinyatakan efektif hal ini 

dapat dilihat berdasarkan hasil belajar dan nilai sikap 

peserta didik, adapun rata-rata keseluruhan 

ketuntasan klasikal peserta didik mencapai 

ketuntasan 90% dan berada pada kategori sangat 

baik.  

 

B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ada 

beberapa hal yang disarankan yaitu sebagai berikut. 

1. Modul IPS berbasis karakter dapat digunakan secara 

offline maupun secara online yang tentunya dapat 

memberikan kemudahan kepada guru dan peserta 

didik. 

2. Modul IPS berbasis karakter memberikan semangat 

dan kesan pada pembelajaran yang tidak monoton, 

dengan menampilkan materi ajar dan lembar kerja 

peserta didik (LKPD) yang berbasis karakter.  

3. Kepada kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan 

Pendidikan di sekolah, kiranya dapat memberikan 

dorongan serta fasilitas kepada guru dalam 

mengembangkan modul yang inovatif dan variative 
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dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Sekolah 

Dasar. 

4. Kepada para guru, agar mampu mengembangkan 

modul yang menarik, kreatif, dan inovatif dalam 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, 

sehingga peserta didik lebih semangat dalam belajar 

serta mampu memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. 

5. Penelitian pengembangan modul ini dapat dijadikan 

sebagai rujukan dalam mengembangkan modul dan 

media yang lebih menarik. 
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