
PENGARUH E-MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS 

METODE SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY TERHADAP 

HASIL BELAJAR KELAS IV SD MUHAMMADIYAH 

PRINGSEWU 

 

 
 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh 

 

ELDHA INKE HADIANA 

NPM : 1711100051 

 

 

Jurusan: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H/2022M



 
 

i 
 

PENGARUH E-MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS 

METODE SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY TERHADAP 

HASIL BELAJAR KELAS IV SD MUHAMMADIYAH 

PRINGSEWU 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

Oleh 

 

ELDHA INKE HADIANA 

NPM : 1711100051 

 

 

 

Jurusan: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

 

 

 

 

Pembimbing I  : Nurul Hidayah, M.Pd 

Pembimbing II : Ayu Reza Ningrum, M.Pd 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H/2022M 

 



 
 

ii 
 

ABSTRAK 

 

Pembelajaran tematik pada penelitian ini dilaksanakan pada 

jenjang sekolah dasar kelas IV di SD Muhammadiyah Pringsewu, 

khususnya di kelas IV Mina dan kelas IV Arofah. Masalah dalam 

penelitian ini yaitu adakah pengaruh e-modul pembelajaran berbasis 

science technology society terhadap hasil belajar kelas IV SD 

Muhammadiyah Pringsewu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh e-modul pembelajaran berbasis science 

technology society terhadap hasil belajar kelas IV SD Muhammadiyah 

Pringsewu. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment. Desain 

penelitian yang digunakan pada quasi experiment adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini dilaksanakan di 

SD Muhammadiyah Pringsewu dengan teknik pengambilan sampel 

non probability sampling (sampel tanpa acak). Penelitian ini 

menggunakan dua kelas yaitu kelas IV Mina yang berjumlah 25 

peserta didik dan kelas IV Arofah yang berjumlah 25 peserta didik. 

Pada kelas IV Mina sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

e-modul berbasis science technology society dan kelas IV Arofah 

sebagai kelas kontrol menggunakan metode discovery learning. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes dan 

dokumentasi.  

 Hasil perhitungan uji-t Dalam penelitian ini pengujian data 

menggunakan SPSS V. 20 For Windows diperoleh nilai Sig < 0,05 

(5%). Pada Sig. (2 tailed) diperoleh 0,000 < 0,05 maka terdapat 

pengaruh yang signifikan metode Science Technology Society 

terhadap hasil belajar peserta didik. Maka hipotesis    ditolak dan    

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan e-modul berbasis Science Technology Society terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas IV SD Muhammadiyah Pringsewu. 
 
 
 
 
 
 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Science Technology Society, E-Modul 
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MOTTO 

 

 

َبْل ُهَو ٰاٰيٌتٌۢ َبيِّٰنٌت فِْي ُصُدْوِر الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَمَۗ َوَما َيْجَحُد ِبٰاٰيِتَنآ 

لُِمْونَ 
ٰ
 ِاَّلَّ الّظ

 

“Sebenarnya, (Al-Qur'an) itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam 

dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang 

mengingkari ayat-ayat Kami”. (Q.S Al-ankabut:49)
1
 

 

ْؤِمِنْينَ   َوََّل َتِهُنْوا َوََّل َتْحَزُنْوا َواَْنُتُم اَّْلَْعلَْوَن ِاْن ُكْنُتْم مُّ
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih 

hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang 

beriman”.  (Q.S Al-imran:139)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen RI, Al-Qur‟an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung: 

Penerbit Jabal, 2010), h. 409. 
2 Ibid, h. 67. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan 

maksud dari judul proposal ini agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. 

Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang 

akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini, adalah “Pengaruh E-Modul 

Pembelajaran Berbasis Metode Science Technology Society 

Terhadap Hasil Belajar Kelas IV SD Muhammadiyah 

Pringsewu”. Adapun uraiannya, yaitu: 

1. E-Modul 

Modul online atau modul elektronik adalah sebuah 

media digital yang tampilan dan sistematika penulisannya 

sengaja dibuat seperti modul yang berisikan serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang saling terhubung oleh tautan 

dan dapat dilengkapi oleh multimedia, serta dijalankan 

dengan menggunakan komputer berbasis website.
3
 

2. Metode Science Technology Society 

Metode Science Technology Society diartikan 

sebagai cara pendidik untuk menyampaikan pelajaran yang 

berlangsung. Metode pula dapat dijabarkan kembali sebagai 

sebuah konsep yang menyeluruh yang terhubung langsung 

dengan penyampaian materi pembelajaran yang sistematis 

dan beriringan dengan metode yang tepat untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif.
4
 Dengan adanya metode Science 

Technology Society, peserta didik mempunyai bekal untuk 

                                                             
3
Ike Arriany, Nurdin Ibrahim, dan Mochammad Sukardjo, “Pengembangan 

Modul Online Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 
Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, Vol. 7 No. 1 (April 2020), h. 55. 

4
Moh. Raqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif 

di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta:PT. LKiS Yogyakarta, 2017), h. 

91. 



2 
 

2 
 

memiliki pengalaman hidup, mampu mengenal masalah 

yang dihadapi dan mampu menemukan solusi yang tepat 

serta memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan 

teknologi. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk mengukur 

apakah sebuah materi atau media yang diberikan kepada 

peserta didik mampu diserap dan dipahami dengan baik. 

Bloom telah membagi hasil belajar kedalam tiga cabang 

hasil yaitu, kognitif, afektif dan psikomotor
5
. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul “Pengaruh E-

Modul Pembelajaran Berbasis Metode Science Technology 

Society Terhadap Hasil Belajar Kelas IV SD Muhammadiyah 

Pringsewu”, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengingat keadaan hasil belajar SD Muhammadiyah 

Pringsewu yang tidak lepas dari penggunaan teknologi, 

sehingga peniliti ingin menerapkan metode Science 

Technology Society dengan pemanfaatan e-modul untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

2. SD Muhammadiyah Pringsewu memiliki standar pencapaian 

hasil belajar khususnya pada kelas IV yang perlu dicapai. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pandangan yang menyebutkan bahwa pendidikan 

dijadikan pertahanan penting dalam pembaharuan dunia yang 

amat cepat, dengan berdasarkan atas penemuan-penemuan 

berbagai ilmu yang bersumber dari pendidikan. Dengan begitu 

pendidikan memiliki kendali bagi negara yang mampu mengikuti 

kecepatan pendidikan maka akan semakin hebat bangsa tersebut, 

begitu pula sebaliknya negara yang tak mampu mensejajarkan 

dirinya dengan pendidikan maka akan tertinggal jauh 

dibelakang.
6
 Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk mencapai tujuan 

                                                             
5 Ni Nyoman Parwati, dkk. Belajar dan Pembelajaran, (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2018), h. 25. 
6
Ibid, h. 13. 
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tertentu, pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan belajar 

yang berkualitas.
7
 

Sudah sangat jelas bahwa pendidikan sangatlah penting 

yang dapat dibuktikan dengan Al-Qur‟an yang memberikan 

pemahaman bahwa kita sebagai makhluk-Nya harus menempuh 

pendidikan sebagai hal yang paling mendasar sebagai manusia. 

Firman Allah dalam surat Al- Alaq ayat 1 yang berbunyi:  

ًَْساَى ِهْي َعلَق  1} اْقَسْأ بِاْسِن َزبَِّك الَِّري َخلَقَ  {الَِّري 3} {اْقَسْأ َوَزبَُّك اْْلَْكَسم  2} {َخلََق اْْلِ

ًَْساَى َها لَنْ 4} َعلََّن بِاْلقَلَنِ   {5} يَْعلَنْ  {َعلََّن اْْلِ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut nama Tuhanmu 

yang menciptakan.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang 

mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya.8 

Ayat diatas memberikan pemaparan tentang Allah SWT 

sudah menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad SAW berupa 

kitab Suci AL-Qur‟an yang perintah pertamanya adalah untuk 

mempelajarinya. Oleh sebab itu pendidikan sudah diajarkan dari 

mulai zaman para nabi hingga saat ini. Diberbagai belahan dunia 

sangat menjunjung tinggi pendidikan yang akan dapat 

memberikan perubahan kearah yang lebih baik untuk dunia di 

masa depan. Sehingga dari proses pendidikanlah manusia dapat 

mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi dihadapan manusia 

maupun Allah SWT sesuai dengan perbuatannya di dunia. Seperti 

firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu: 

ْن َوالَِّريَي أ وت وا اْلِعْلَن َدَزَجات   ٌْك  وا يَْسفَِع َّللاَّ  الَِّريَي آَهٌ وا ِه ًْش ز  وا فَا ًْش ز   َوَّللاَّ  بَِوا  ۚ...َوإَِذا قِيَل ا

 {11} تَْعَول وَى َخبِيس  

Artinya: …Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, 

maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

                                                             
7
Nurul Hidayah dan Rifky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

IV Mi Nurul Hidayah Roworejo Negeri Katon Pesawaran”, Jurnal Terampil Vol. 4 

No. 1 (1 Juni 2017)  p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-8915, h. 34. 
8
Departemen RI, Al-Qur‟an, Op.cit, h. 597. 
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diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

terhadap apa yang kamu kerjakan.9 

Oleh karena itu, adalah haram hukumnya bagi umat Islam 

untuk menyangkal atau membuang sebagian umat Islam. 

Mengikuti prinsip-prinsip sekularisme yang dipraktikkan negara 

Indonesia saat ini, dan melepaskan diri dari hukum Syariah Islam 

dalam kenyataan.
10 

Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki 

beberapa tingkatan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan 

anak usia dini (PAUD), sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah 

(SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah 

atas (SMA), dan perguruan tinggi. Dari berbagai jenjang 

pendidikan yang disampaikan terdapat satu jenjang yang 

memiliki peran penting dalam awal munculnya manusia yang 

hebat dalam segala aspek yaitu pendidikan sekolah dasar atau 

madrasah ibtidaiyah (SD/MI). Seperti yang disampaikan 

pemerintah dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 34 yang menetapkan tentang 

wajib belajar, bahwa anak yang sudah berusia 6 tahun wajib 

menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar, dan tidak 

adanya pungutan biaya pada jenjang sekolah dasar (SD) dan 

diselenggarakan dengan tanggung jawab oleh lembaga 

pendidikan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat.
11

 

Dikatakan jenjang pendidikan sekolah dasar SD atau MI 

memiliki peran penting karena memiliki fungsi dan posisi pada 

jenjang pendidikan formal yang paling dini yang dijadikan titik 

tolak awal menuju jenjang selanjutnya yang lebih tinggi untuk 

menata masa depan peserta didik menjadi manusia yang 

                                                             
9
Ibid, h. 543. 

10
 Dian Andesta Bujuri, Nurul Hidayah,Yuli Yanti, Fikriansyah dan Masnun 

Baiti, “Kaffah Islam in the Context of Indonesia, Between Fundamental and Moderate 

Islam”, Jurnal Internasional Vol. 492 (2020), h. 315. 
11

R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang “Sistem Pendidikan 

Nasional”, Pasal 34, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 
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berbangsa dan bernegara.
12

 Berawal dari jenjang pendidikan 

sekolah dasar inilah cikal bakal tumbuhnya manusia yang peduli 

terhadap kehidupan sosial yang ada disekitarnya. Sekolah dasar 

memberikan kemampuan dalam bersikap, keterampilan dalam 

mengembangkan diri peserta didik dan permasalah sosial yang 

berkembang pada dunia yang berubah begitu pesat.
13

 Untuk itu, 

pembelajaran saat menempuh pendidikan pada jenjang sekolah 

dasar sangat berperan penting. 

Saat ini kurikulum 2013 sudah digunakan  tetapi dalam 

proses penggunaannya adanya hambatan yang dihadapi. 

Terhitung dari awal kurikulum dipergunakan telah muncul 

beberapa perbedaan pendapat yang bermunculan di kalangan 

masyarakat, dengan disertai pro dan kontra. Tetapi dengan 

berjalannya waktu kurikulum 2013 masih biasa digunakan 

walaupun harus melewati permasalahan sebelumnya.
14

 

Pembelajaran dalam jenjang sekolah dasar saat ini telah 

menggunakan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik agar memiliki 

kepribadian yang beriman, produktif, kreatif dan afektif serta 

dapat ikut serta dalam kegiatan kebermasyarakatan, bernegara, 

dan dalam kemajuan dunia. Rancangan materi pada kurikulum 

2013 ini menggabungkan beberapa bidang studi sehingga materi 

yang disampaikan belum dipaparkan secara terperinci. 

Pemerintah hanya menyediakan buku tematik sebagai panduan 

pembelajaran yang setiap pertemuannya materi yang disampaikan 

berbeda-beda, membuat peserta didik kurang mendapatkan 

referensi yang lebih menarik untuk dipelajari serta akan merasa 

                                                             
12

Hari Setiyawan dan Tri Nova Hasti Yunianta, “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar PKn Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Take And Give 

Pada Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 4 No. 2 

(September 2018) ISSN 2540-9093 E-ISSN 2503-0558, h. 163. 
13

Wahyu Bagja Sulfeni dan Hilga Minati, “Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik 3SD menggunakan Model Picture and Picture dan Media Gambar Seri”, 

Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 4 No. 2 (September 2018) ISSN 2540-9093 E-
ISSN 2503-0558, h. 229. 

14
Ismail Suardi Wekke, Ridha Windi Astuti,”Kurikulum 2013 di Madrasah 

Ibtidaiyah: Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim”, Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah Vol. 02 No. 1 (2017), h. 37. 
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kebingungan karena materi yang disampaikan tidak dibahas 

secara mendalam.
15

 Maka dari itu, diperlukan sebuah modul 

pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran yang efektif, 

sehingga membantu guru dalam menanamkan pemahaman materi 

yang harus dipelajari. 

Modul online atau modul elektronik adalah sebuah media 

digital yang tampilan dan sistematika penulisannya sengaja 

dibuat seperti modul yang berisikan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang saling terhubung oleh tautan dan dapat 

dilengkapi oleh multimedia, serta dijalankan dengan 

menggunakan komputer berbasis website.
16

 Sehingga peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian. Dalam hal ini peneliti 

memfokuskan pada SD Muhammadiyah Pringsewu dengan 

populasi semua peserta didik kelas IV dan sampel diambil 

berdasarkan kesamaan nilai yakni kelas IV Mina dan kelas IV 

Arofah. 

Sesuai pada hasil wawancara peneliti dengan guru kelas 

IV SD Muhammadiyah Pringsewu menyatakan bahwa, materi 

yang disampaikan hanya berpatokan pada buku yang disediakan 

oleh pemerintah. Kurangnya media pembelajaran membuat para 

peserta didik merasa bosan dan kurangnya referensi yang 

membuat peserta didik tidak bersemangat untuk mempelajari 

materi yang ingin disampaikan sehingga mengakibatkan turunya 

nilai peserta didik.
17

 Dari hasil pretest kelas IV Mina dan kelas 

IV Arofah 75% nilai peserta didik masih dibawah standard. 

Sehingga peneliti tertarik pada sampel  kesamaan kemampuan. 

Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi 

sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kreativitas 

guru sangat dibutuhkan dan beberapa guru sudah menerapkan 

                                                             
15

Arrnelia Dwi Yasa, “ Pengembangan Modul Tematik Berbasis STM 

(Sains, Teknologi dan masyarakat)”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD Vol. 6 

No. 1 9 April 2018) p-ISSN: 2338-1140 e-ISSN :2527-3043, h. 21. 
16

Ike Arriany, Nurdin Ibrahim, dan Mochammad Sukardjo, loc.cit. 
17 Wawancara guru Kelas IV di SD Muhammadiyah Pringsewu Bernama 

Bu Uswatun Khasanah dan Bapak Imam wawancara dilakukan pada hari Senin 25 

Januari 2021 pukul 08:30 WIB. 
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membuat rangkuman materi pembelajaran secara sederhana, 

sesuai dengan kemampuan guru tetapi belum secara serius 

menekuni modul yang sesuai dalam kriteria pembuatan modul 

sebenarnya. Guru memberikan saran untuk membuat sebuah 

modul yang inovatif dan menjadi inovasi baru bagi sekolah 

terhadap guru kelas dan untuk dapat digunakan oleh peserta didik 

dan mempermudah pembelajaran dan dapat meningkatkan nilai 

peserta didik serta menambahkan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Dengan begitu, peneliti memberikan perlakuan 

yakni memberikan e-modul pembelajaran dengan menggunakan 

metode science technology society pada kelas Mina yakni 

sebagai kelas eksperimen dan kelas Arofah sebagai kelas kontrol. 

Terkait dengan permasalahan yang ditemukan pada saat 

wawancara guru kelas IV SD Muhammadiyah Pringsewu, maka 

peneliti ingin meneliti pengaruh e-modul dengan menggunakan 

metode Science Technology Society untuk membantu guru dalam 

penyampaian materi dalam e-modul yang diteliti ini. Metode 

Science Technology Society diartikan sebagai cara pendidik 

untuk menyampaikan pelajaran yang berlangsung. Metode pula 

dapat dijabarkan kembali sebagai sebuah konsep yang 

menyeluruh yang terhubung langsung dengan penyampaian 

materi pembelajaran yang sistematis dan beriringan dengan 

metode yang tepat untuk menciptakan pembelajaran yang 

efektif.
18

 Dengan adanya metode Science Technology Society, 

peserta didik mempunyai bekal untuk memiliki pengalaman 

hidup, mampu mengenal masalah yang dihadapi dan mampu 

menemukan solusi yang tepat serta memberikan pengetahuan 

yang berkaitan dengan teknologi. 

Dari pemaparan pengertian metode ini sangat cocok 

untuk nantinya mampu memberikan pemahaman berpikir kritis 

dan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada pada 

peserta didik dalam hidupnya masa ini maupun masa depan. 

Dalam penyaluran metode tersebut peneliti menggunakan bahan 

ajar yaitu e-modul yang dirasa mampu untuk memberikan 

                                                             
18

Moh. Raqib, Op.cit, h. 91. 
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pengaruh yang nyata dalam memberikan pendidikan yang baik 

dalam menyalurkan segala materi dan memecahkan 

permasalahan yang muncul di lapangan yaitu adakah pengaruh e-

modul dengan penggunaan metode Science Technology Society 

pada SD Muhammadiyah Pringsewu yang dilihat dari hasil 

belajarnya. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk mengukur 

apakah sebuah materi atau media yang diberikan kepada peserta 

didik mampu diserap dan dipahami dengan baik. Bloom telah 

membagi hasil belajar kedalam tiga cabang hasil yaitu, kognitif, 

afektif dan psikomotor. Pada bidang kognitif merupakan 

kemampuan yang terhubung pada pola pikir manusia. 

Kemampuan berpikir inilah peserta didik dapat dibedakan dalam 

menyerap materi yang diberikan, sehingga guru dapat 

memperbaiki materi maupun dalam hal yang memang menjadi 

penghalang bagi peserta didik untuk memahami materi yang 

diberikan. Selanjutnya afektif merupakan bidang yang berkaitan 

terhadap sikap, minat, emosi, perhatian, proses, penghargaaan 

dan pembentukan karakter. Psikomotor berkaitan dengan 

kemampuan gerak yang dapat dipelajari dan dilatih karena 

kemampuan ini berada pada kematangan biologis pada diri 

seseorang
19

.  

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meniliti 

tentang “Pengaruh E-Modul Pembelajaran Berbasis Metode 

Science Technology Society Terhadap Hasil Belajar Kelas IV 

SD Muhammadiyah Pringsewu” yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang 

muncul dalam kehidupan peserta didik dan dalam mencari solusi 

dari permasalahan tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut: “Adakah pengaruh e-modul pembelajaran 

berbasis metode Science Tehnology Society berpengaruh 

                                                             
19 Ni Nyoman Parwati, dkk ,Op.cit., h. 25-34. 
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terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV di SD 

Muhammadiyah Pringsewu?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam pengembangan ini memiliki tujuan 

yaitu: “Untuk mengetahui pengaruh e-modul Pembelajaran 

berbasis metode Science Technology Society berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SD 

Muhammadiyah Pringsewu”.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

cara untuk dapat memudahkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peserta didik, memberikan pengetahuan dengan 

menggunakan e-modul berbasis metode Science 

Technology Society dan pengalaman baru yang 

memberikan pelajaran hidup dimasa ini hingga dimasa 

depan kelak. 

b. Bagi guru, dapat menjadi tambahan referensi baru bagi 

guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan e-

modul berbasis metode Science Technology Society. 

c. Bagi sekolah, dapat membantu lembaga pendidikan 

sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

dalam penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan 

Pendidikan Nasional dimasa sekarang hingga masa 

depan. 

d. Bagi peneliti, menambah wawasan pengetahuan dengan 

menggunakan e-modul berbasis metode Science 

Technology Society. 

G. Penelitian yang Relevan 

Peneliti telah mempelajari beberapa hasil penelitian dan 

teori penelitian yang relevan dari hasil penelitian, yaitu: 
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1. Penelitian Arnelia Dwi Yasa, dengan judul “Pengembangan 

Modul Tematik Berbasis STM (Pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat)”. Penelitian ini berfokuskan pada tujuan 

menghasilkan bahan Ajar yang sesuai dengan karakteristik 

kebutuhan peserta didik untuk kelas V sekolah dasar, serta 

mengetahui kelayakannya. Produk yang dihasilkan berupa 

Modul Tematik berbasis STM (Pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat). Hasil penelitian menunjukan bahwa modul 

yang dikembangkan layak untuk digunakan pada proses 

pembelajaran. Persamaan dengan penelitian penulis adalah 

modul berbasis Sains Teknologi Masyarakat. Perbedaannya 

pengembangan modul pada kelas V semester ganjil dengan 

tema lingkungan sahabat kita, sedangkan penulis mencari 

tau pengaruh  e-modul kelas IV semester ganjil.
20

 

2. Penelitian Sujiyani Kassiavera, Widha Sunarno dan A. 

Suparmi, dengan judul “Pengembangan Modul Fisika 

Berbasis Sains Teknologi Masyarakat (STM) untuk 

meningkatkan Motivasi Belajar dan Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa SMA”. Penelitian ini bertujuan 

mengembangkan bahan ajar pada mata pelajaran fisika untuk 

meningkatkan motivasi dan berpikir kritis menunjukan 

modul layak digunakan oleh peserta pada pembelajaran. 

Persamaan dengan penelitian diatas dengan penulis adalah 

modul yang berbasis Sains Teknologi Masyarakat. 

Perbedaannya terletak pada objek penelitian peserta didik 

SMA sedangkan penulis pada peserta didik kelas IV, dan 

pada variabelnya untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

berpikir kritis sedangkan penulis meningkatkan hasil belajar 

peserta didik serta penulis ingin mengetahui pengaruh bukan 

mengembangkan.
21

 

                                                             
20

Arnelia Dwi Yasa, Op.Cit, h.22. 
21 Sujiyani Kassiavera dan Widha Sunarno, A Suparmi, “Pengembangan 

Modul Fisika Berbasis Sains Teknologi Masyarakat (STM) untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Dan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa SMA”. Jurnal Pendidikan 

IPA, Vol. 7 No. 3 (2019) p-ISSN 2252-7893 e-ISSN 2615-7489, h. 325. 
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3. Penelitian Sri Yamtinah, Roemintoyo dan Alifah Kartikasari 

dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Ilmu Pengetahuan 

Alam berbasis Sains Teknologi Masyarakat”. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa modul yang 

dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis 

adalah berbasis sains teknologi masyarakat. Perbedaanya 

pada bahan ajar yang dikembangkan penelitian diatas bahan 

ajar yang dikembangkan adalah buku ajar sedangkan penulis 

menggunakan e-modul serta penelitian diatas berfokus pada 

mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sedangkan penulis 

menggunakan tema.
22

 

4. Penelitian Lise Wardinal, Yalvema Miaz, Farida Mayar, 

Irdamurni dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) Terhadap Aktivitas 

Belajar dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD”. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang 

diakibatkan dengan penggunaan model pembelajaran STM 

yang mempengaruhi aktivitas belajar serta hasil belajar yang 

berfokus pada mata pelajaran IPS kelas V. Persamaan 

penelitian diatas dengan penulis adalah sama-sama 

menggunakan pembelajaran berbasis sains teknologi 

masyarakat pada jenjang SD dan sama menggunakan metode 

kuantitatif. Perbedaannya adalah penelitian meneliti di kelas 

IV sedangkan penelitian diatas meneliti kelas V.
23

 

5. Penelitian Anisa Nurrul Hamsah, Suwanto dan Cari dengan 

judul “Pengembangan Modul Fisika dengan Pendekatan 

Sains Teknologi Masyarakat Materi Kalor untuk Siswa 

Kelas XI SMA/MA”. Penelitian ini bertujuan 

mengembangkan modul pada mata pelajaran fisika dengan 

                                                             
22

Sri Yamtinah, Roemintoyo dan Alifah Kartikasari, “Pengembangan Buku 

Ajar Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Sains Teknologi Masyarakat”, Jurnal 
Kependidikan, Vol. 4 No. 1 (2020), h. 3. 

23
Lise Wardinal, Yalvema Miaz, Farida Mayar, dan Irdamurni, “Pengaruh 

model pembelajaran sains teknologi masyarakat (STM) terhadap aktivitas belajar dan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD”, Jurnal Basicedu, Vol. 3 No. 3 (2019), h. 937. 
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materi tentang kalor dengan pendekatan pembelajaran sains 

teknologi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu sama-sama mengunakan metode 

berbasis sains teknologi masyarakat. Perbedaannya 

penelitian diatas pengembangan modul pada mata pelajaran 

fisika dan pada jenjang pendidikan SMA, jenis 

penelitiannnya R&D sedangkan penulis jenis penelitiannya 

Kuantitatif menggunakan e-modul dengan menggunakan 

tema pada jenjang sekolah dasar.
24

 

                                                             
24

Anisa Nurrul Hamsah, Suwanto dan Cari, “Pengembangan Modul Fisika 

dengan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat Materi Kalor untuk Siswa Kelas XI 

SMA/MA”, Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF), Vol. 9 No. 1 (2019), h. 

1. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat E-Modul  

1. Pengertian E-Modul 

Modul elektronik adalah versi elektronik dari modul yang 

dapat dibaca dan dirancang dengan komputer ataupun dengan  

perangkat lunak yang dibutuhkan. Modul elektronik merupakan 

sarana pembelajaran yang memuat materi, metode, batasan dan 

metode evaluasi.Bahan, metode, batasan dan metode evaluasi 

tersebut dirancang secara sistematis dan menarik, serta dapat 

mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai dengan 

kompleksitas elektronika. Menurut Cecep, K & Bambang, S 

menyatakan bahwa Media elektronik yang dapat diakses siswa 

memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda-beda. Dari 

segi manfaat media elektronik itu sendiri dapat menjadikan 

proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dapat diselesaikan 

kapan saja dan dimana saja, serta dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran.
25

 Menurut Wijayanto modul elektronik atau e-

modul adalah informasi yang ditampilkan dalam format buku, 

yang dapat ditampilkan secara elektronik menggunakan hard 

disk, floppy disk, CD atau flash disk, dan dapat dibaca dengan 

menggunakan komputer atau e-book reader. Berdasarkan 

penjelasan pengertian modul dan modul elektronik, tidak terdapat 

perbedaan yang mencolok dalam prinsip pengembangan antara 

modul konvensional (cetak) dan modul elektronik. Perbedaannya 

terletak pada format presentasi fisik. Umumnya modul elektronik 

disesuaikan dengan komponen yang terdapat pada modul 

pencetakan.
26

  

                                                             
25

I Gede Agus Saka Prasetya, “Pengembangan E-Modul Pada Mata 

Pelajaran Pemodelan Perangkat Lunak Kelas XI Dengan Model Problem Based 

Learning Di SMK N 2 Tabanan,” Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, Vol. 

14 No. 1 P-ISSN 0216-3241 E-ISSN 2541-0652 (Januari 2017), h.  98. 
26

Kadek Aris Priyanthi, dkk, “Pengembangan E-Modul Berbantuan 

Simulasi Berorientasi Pemecahan Masalah Pada Mata Pelajaran Komunikasi Data 

(Studi Kasus: Siswa Kelas XI TKJ SMK N 3 Singaraja)”, Jurnal KARMAPATI, Vol. 6 

No. 1 (2017), h. 42. 
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Menurut Jerrold E, Kemp modul adalah buku yang dapat 

digunakan belajar secara sendiri yang didalamnya berisi materi 

pembelajaran pada satu topik dan waktu belajar yang dibutuhkan 

cukup lama dalam satu minggu. Menurut PPK (Pengembangan 

Pendidikan dan Kebudayaan) pengertian modul antara lain: 

a. Tujuan yang akan dicapai instruksional. 

b. Topik untuk awal proses pembelajaran. 

c. Inti materi yang akan dipelajari. 

d. Peran dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih 

luas. 

e. Peranan guru pada proses pembelajaran. 

f. Dalam pembelajaran menggunakan alat dan materi. 

g. Aktivitas pembelajar dilakukan harus didalami peserta didik 

secara tersusun. 

h. Peserta didik mengisi lembar kerja. 

i. Program yang dilaksanakan evaluasi.
27

 

Bahan ajar berupa e-modul dirancang dengan baik 

didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh penggunanya 

sehingga mampu mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan 

dalam mempersepsikan suatu konsep atau pengetahuan yang 

tengah dipelajari. Dalam e-modul memanfaatkan gambar atau 

visual dalam bahan ajar pada umumnya akan mampu membantu 

mempelajari isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari oleh 

peserta didik.
28

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Antar Modul Elektronik Dengan Modul Cetak
29

 

Modul Elektronik Modul Cetak 

Format elektronik (dapat 

berupa file .doc, .exe,. swf, 

dll). 

Format berbentuk cetak 

(kertas). 

                                                             
27

Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h. 231. 
28

Benny Agus Pribadi, Dewi A. dan Padmo Putri, Pengembangan Bahan 

Ajar (Banten:Universitas Terbuka, 2019), h. 1.5. 
29

Ibid, h. 42. 
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Ditampilkan menggunakan 

perangkat elektronik dan 

software khusus (laptop, PC, 

HP, Internet). 

Tampilannya berupa kumpulan 

kertas yang tercetak. 

Biaya produksi lebih murah. Berbentuk fisik, untuk 

membawa dibutuhkan ruang 

untuk meletakkan. 

Taha lama dan tidak akan 

lapuk dimakan waktu. 

Daya tahan kertas terbatas oleh 

waktu. 

Menggunakan sumber daya 

tenaga listrik. 

Tidak perlu sumber daya 

khusus untuk 

menggunakannya. 

Dapat dilengkapi dengan 

audio atau video dalam 

penyajiannya. 

Tidak dilengkapi dengan audio 

atau video dalam 

penyajiannya. 

 

Modul elektronik adalah sejenis buku teks dalam bentuk 

modul yang ditampilkan dalam bentuk elektronik, yang 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan motivasi 

belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan modul elektronik 

melibatkan penyajian gambar, audio, video, dan animasi. Selain 

itu, siswa dapat menggunakan modul elektronik secara mandiri di 

sekolah maupun di rumah. Kemampuan siswa dalam 

mengoperasikan komputer dan ketersediaan laboratorium 

komputer di sekolah mendukung hal tersebut. Pada prinsipnya 

perbedaan antara modul cetak dan modul elektronik (electronic 

module) hanya terletak pada format tampilan fisiknya saja, dan 

komponen modul tersebut tidak berbeda.
30

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas 

adalah bahwa e-modul merupakan bahan ajar elektronik yang 

sudah diprogram dan disusun dengan sebaik mungkin dan 

                                                             
30

Asmiyunda, Guspatri, dan Fajriah Azra, “Pengembangan E-Modul kimia 

Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Kelas XI SMA/MA”, Jurnal Eksakta Pendidikan 

(JEP)¸Vol. 2 No. 2 e-ISSN 2579-860X p-ISSN 2614-1221 (November 2018), h. 155-

156. 
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disampaikan secara terpadu, terperinci dan sistematis. Dengan e-

modul peserta didik diarahkan untuk mempelajari materi yang 

ada dalam modul untuk pencapaian tujuan belajar dengan 

menggunakan langkah-langkah belajar tertentu, dikarenakan e-

modul adalah paket belajar yang dikhususkan untuk keperluan 

belajar mandiri dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 

2. Tujuan, Fungsi dan kegunaan E-Modul 

Tujuan, fungsi dan kegunaan e-modul sama halnya 

dengan modul. E-Modul sendiri memiliki banyak arti yang 

berhubungan dengan aktivitas belajar mandiri. Pada aktivitas 

kegiatan mandiri seseorang dapat melakukannya dalam waktu 

kapan saja serta dimana saja. Dengan ciri yang disebutkan tadi, 

maka aktivitas belajar tidak dapat diukur dalam masalah tempat, 

karena seseorang yang berdiam diri dan berada di tempat yang 

dari penyelenggaranya pun masih dapat mengikuti kegiatan 

belajar seperti ini, alat dan sarana yang digunakan dalam proses 

pembelajaran tersebut yaitu modul. 

Kegiatan pembelajaran mandiri sering dikaitkan dengan 

penggunaan e-modul. Karna fungsinya itu, sehingga e-modul 

harus memenuhi beberapa langkah untuk dapat menjadi e-modul 

yang baik yakni harus adanya kelengkapan isi yang ada di e-

modul, yang berarti materi harus disajikan dengan lengkap 

dengan sajian tersebut para pembaca e-modul merasa puas dan 

memahami bidang kajian tertentu dibuktikan dengan hasil belajar 

setelah menggunakan e-modul. Sekiranya pembaca 

menginginkan pengembangan wawasan dalam bidang tersebut, 

pembaca pun dianjurkan untuk mencari atau menelusuri lebih 

dalam dengan diarahkan pada daftar pustaka (Bibliografi) yang 

sering dilampirkan pada bagian akhir dari setiap e-modul yang 

dibuat. 

Dalam pembuatan e-modul perlu diperhatikan isi 

didalamnya yang dianjurkan harus lengkap, baik dari segi 

penyajian maupun isi materi di dalamnya. Terkait hal ini maka 

dalam penulisan e-modul terdapat beberapa tujuan yaitu: 
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a. Memperjelas dan mempermudah dalam penyampaian 

pesan sehingga tidak terlalu rumit untuk dipahami dan 

dipelajari secara mandiri. 

b. Solusi untuk mengatasi adanya keterbatasan waktu, 

tempat, daya indra, baik bagi peserta didik maupun bagi 

guru. 

c. Penggunaan tepat dan bervariasi, yaitu seperti 

meningkatkan semangat belajar peserta didik dan 

motivasi belajar, meningkatkan kompetensi dalam 

berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar peserta 

didik dan berbagai sumber belajar lainnya yang 

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar secara 

mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat dari peserta 

didik. 

d. Peserta didik kemungkinan dapat secara mandiri 

mengukur atau mengevaluasi hasil belajarnya. 

E-Modul dijadikan salah satu sarana dalam pembelajaran 

yang diukur efektif untuk digunakan dan memiliki fungsi dalam 

proses pembelajaran. Fungsi tersebut yaitu: 

a. Bahan Ajar Mandiri 

Bahan Ajar mandiri yang dimaksud ini adalah dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik mampu 

meningkatkan kemampuan belajar walaupun secara 

mandiri tanpa harus didampingi oleh guru atau pendidik. 

b. Mengganti Fungsi Pendidik 

Dikatakan e-modul sebagai pengganti fungsi pendidik 

yaitu, e-modul adalah bahan ajar yang harus mampu 

menjelaskan materi dengan baik dan mudah untuk 

dipahami oleh peserta didik yang disesuaikan dengan 

tingkat pengetahuan dan usianya, sehingga dari 

penjelasan tersebut sama halnya dengan peran seorang 

pendidik. Dapat dikatakan e-modul menjadi salah satu 

alternatif bagi pendidik untuk dijadikan pengganti fungsi 

pendidik atau fasilitator. 

c. Alat Evaluasi 
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Dengan e-modul diminta untuk dapat menakar dan 

menilai sendiri terhadap tinggkat pemahaman materi 

yang dipelajarinya. Sehingga dapat dikatakan e-modul 

bias disebut sebagai alat evaluasi. 

d. Bahan Rujukan Bagi Peserta Didik 

Dalam e-modul terdapat berbagai materi yang wajib 

dipelajari oleh peserta didik, oleh karena itu e-modul 

berfungsi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peserta didik.
31

 

Terdapat pendapat lain tentang fungsi e-modul dalam 

pelaksanaan program peningkatan mutu kegiatan dikterapan, 

sebagai berikut: 

a. Mengatasi kekurangan dalam pembelajaran 

konvensional, yang dimaksud disini adalah dalam 

pembelajaran konvensional lebih menekankan 

pembelajaran kepada guru atau pendidik. Seorang 

pendidik atau guru berperan sebagai sumber informasi 

pertama. Peserta didik dalam pembelajaran konvensional 

hanya berperan sebagai pendengar dan menyimak serta 

mencatat apa yang disampaikan pendidik atau guru. 

Dengan adanya e-modul ini diharapkan peserta didik 

mampu menggali dan mencari informasi secara lebih 

optimal dan aktif dalam meningkatkan kompetensi dan 

kemampuan belajar yang dimiliki peserta didik. Dengan 

demikian, e-modul seharusnya mampu mengatasi 

kekurangan pembelajaran tradisional. 

b. Meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya e-modul 

diharapkan peserta didik dapat meningkatkan motivasi 

dalam belajar, sebab e-modul sudah dibuat dan 

disesuaikan dengan kecepatan dan kesempatan belajar 

peserta didik. Keharusan yang menjadi tuntutan bagi 

pengguna e-modul dalam meningkatkan motivasi belajar, 
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Lini Santika, “Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

karakter pada Mata Pelajaran PKN untuk Kelas IV SD/MI”. (Skripsi Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasyah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), h. 18-21. 
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jika tidak, maka peserta didik tidak dapat menyelesaikan 

e-modul ini secara tuntas (mastery). 

c. Meningkatkan kreativitas pendidik atau guru dalam 

mempersiapkan pembelajaran individu. Melalui 

penggunaan e-modul, guru atau pendidik dituntut lebih 

kreatif dalam membuat rencana pembelajaran pribadi. 

Guru atau pendidik harus mampu berpikir kreatif untuk 

menentukan pengalaman belajar apa yang harus 

diberikan kepada peserta didik agar peserta e-modul 

pembelajaran dapat merasakan proses pembelajaran. 

d. Merefleksikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Melalui e-modul ini peserta didik yang telah menguasai 

materi pada kegiatan pembelajaran pertama dapat 

melanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya sendiri. 

Prinsip kemajuan berkelanjutan adalah prinsip terpenting 

dalam pengembangan e-modul. Dengan berpegang pada 

asas ini, waktu yang diperlukan bagi peserta didik untuk 

menyelesaikan suatu mata pelajaran akan berbeda satu 

sama lain. Oleh karena itu, guru atau pendidik perlu 

menyusun kriteria kelulusan pada setiap kegiatan 

pembelajaran untuk menunjukkan bahwa peserta didik 

tersebut dapat melanjutkan atau kembali ke kegiatan 

pembelajaran sebelumnya. 

e. Meningkatkan konsentrasi belajar. E-Modul dapat fokus 

pada pembelajaran. Konsentrasi pembelajaran ini sangat 

penting agar peserta didik tidak menemui kesulitan ketika 

harus menyelesaikan tugas atau latihan yang disarankan 

dalam e-modul.
32

 

Dipandang dari segi kegunaannya, terdapat empat macam 

kegunaan e-modul dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. E-Modul dijadikan sebagai penyedia informasi dasar. 

Pada e-modul isi yang ada didalamnya seperti pokok 

materi dapat dikembangkan lebih lanjut. 
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b. E-Modul dijadikan sebagai petunjuk atau bahan instruksi 

bagi peserta didik. 

c. E-Modul dijadikan bahan tambahan dalam pembelajaran 

yang disajikan dengan foto dan ilustrasi yang 

komunikatif. 

d. E-Modul dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam 

mengajar yang efektif bagi pendidik dan dijadikan 

sebagai bahan berlatih peserta didik untuk melakukan 

penikaian sendiri (self-assessment).33
 

3. Karakteristik E-Modul 

Pada dasarnya karakteristik e-modul dengan modul 

adalah sama. Menurut Ditjen, e-modul yang baik adalah e-modul 

yang disusun dalam sistem bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik dan dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan 

pendidik, e-modul yang digunakan disesuaikan dengan kecepatan 

belajar peserta didik. Sehingga terdapat lima karakteristik yang 

harus ada di dalam e-modul yang baik yaitu:
34

 

a. Self-Instruction 

Adalah karakteristik yang penting dalam pengembangan 

e-modul, dengan adanya karakteristis ini maka 

memungkinkan untuk peserta didik untuk belajar secara 

mandiri dan tidak tergantung kepada guru atau pihak 

lainnya. Untuk dapat memenuhi self-instruction, maka 

modul tersebut harus: 

1) Berisikan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat 

memaparkan pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 
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2) Berisikan materi pembelajaran yang dikemas dalam 

komponen-komponen kegiatan yang kecil atau lebih 

khusus, sehingga dapat dipelajari secara tuntas. 

3) Adanya ilustrasi dan contoh yang mendukung untuk 

memperjelas paparan materi pembelajaran. 

4) Adanya tugas, soal-soal latihan dan sejenisnya yang 

dapat memungkinkan untuk mengukur kemampuan 

peserta didik. 

5) E-Modul disajikan dengan menggunakan bahasa yang 

komutatif dan sederhana. 

6) Adanya rangkuman atau ringkasan materi 

pembelajaran. 

7) Adanya instrumen penilaian, yang memungkinkan 

peserta didik untuk melakukan penilaian sendiri (self-

assessment). 

8) Adanya umpan balik atas penilaian peserta didik, 

sehingga peserta didik mengetahui penguasaan materi. 

9) Adanya informasi tentang 

rujukan/pertanyaan/referensi yang mendukung. 

b. Self-Contained 

E-Modul dapat dikatakan sebagai self-contained, bila 

dalam e-modul sudah memuat seluruh materi 

pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik.terdapat 

tujuan dari konsep ini yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mempelajari materi secara 

tuntas, dikarenakan materi belajar dikemas dalam satu 

kesatuan utuh. Bila harus dilakukan pemisahan atau 

pembagian materi dari satu kompetensi dasar atau standar 

kompetensi, harus dilakukan dengan teliti dan 

memperhatikan keluasan kompetensi dasar atau standar 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

c. Berdiri Sendiri (Stand Alone) 

Merupakan karakteristik e-modul yang tidak tergantung 

pada media atau bahan ajar lainnya, tidak harus 

digunakan secara bersamaan dengan bahan ajar. Dengan 

penggunaan e-modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar 
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atau media lain untuk mempelajari ataupun mengerjakan 

tugas pada e-modul tersebut, apabila peserta didik masih 

menggunakan bahan ajar lain dan bergantung pada bahan 

ajar lain selain e-modul yang digunakan, maka dapat 

dikatakan bahwa e-modul tersebut tidak masuk kedalam 

kategori e-modul yang berdiri sendiri (stand alone). 

d. Adaptif (Adafive) 

Pada e-modul yang baik harusnya memiliki daya adaptasi 

yang tinggi yang berhubungan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Dengan begitu maka e-modul tersebut dapat 

dikatakan sebagai e-modul yang adaptif, karena 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Serta fleksibel digunakan di berbagai 

perangkat keras (hardware). 

e. Bersahabat atau Akrab (user friendly) 

E-Modul dikatakan sebagai user friendly atau bersahabat 

dengan pemakainya, jika setiap petunjuk dan pemaparan 

informasi yang tampil bersifat membantu bagi 

pemakainya. Begitu pula pada kemudahan pemakai 

dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan 

dengan dilengkapi penggunaan bahasa yang sederhana, 

mudah dimengerti, serta menggunakan istilah umum 

yang sering digunakan, merupakan salah satu bentuk user 

friendly. 

4. Unsur E-Modul Pembelajaran 

Didalam sebuah e-modul terdapat unsur-unsur yang 

melandasi penyusunan e-modul tersebut. Terdapat empat unsur 

yang dapat dilihat secara teknis yaitu:
35

 

a. Judul e-modul, di dalam e-modul judul berisikan tentang 

nama e-modul dari suatu mata pelajaran atau tema yang 

tertentu. 
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b. Petunjuk umum, unsure ini member penjelasan tentang 

tahap-tahap yang ditempuh dalam pembelajaran, seperti:  

1) Kompetensi dasar. 

2) Pokok pembahasan. 

3) Indikator perolehan. 

4) Rujukan (diisi dengan sumber buku yang 

digunakan). 

5) Prosedur pembelajaran. 

6) Menjelaskan pendekatan, teknik, cara yang 

dipakai dalam proses pembelajaran. 

7) Lembar kegiatan pembelajaran. 

8) Petunjuk bagi peserta didik mencerna materi dan 

langkah langkahnya. 

9) Penilaian atau evaluasi. 

c. E-Modul berisi penjelasan secara mendetail mengenai 

materi pada setiap pertemuan. 

d. Penilaian atau evaluasi semester, tujuan dari penilaian 

tersebut yaitu untuk mengetahui atau mengukur 

kemampuan peserta didik sesuai dengan materi yang 

telah disampaikan. Evaluasi dilakukan pada tengah 

semester dan akhir semester. 

5. Manfaat E-Modul Pembelajaran 

E-Modul memiliki manfaat bagi peserta didik yaitu: 

a. Peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat melatih 

dirinya sendiri untuk belajar secara mandiri. 

b. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena dapat 

dipelajari di luar kelas, dan diluar waktu belajar. 

c. Peserta didik memiliki kesempatan untuk 

mengekspresikan gaya belajar yang berbeda sesuai 

dengan kemampuan dan minat peserta didik. 

d. Peserta didik diberikan kesempatan dengan melakukan 

latihan soal yang ada dalam e-modul. 

e. Peserta didik dapat belajar dan berkembang sendiri sesuai 

dengan kemampuan peserta didik sehingga mampu 

berinteraksi dengan lingkungan dan sumber belajar 

lainnya. 
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Selain itu, e-modul memiliki manfaat baik bagi pendidik 

atau guru yaitu: 

a. Mengurangi ketergantungan pada ketersediaan buku teks. 

b. Memberikan wawasan yang luas karena disusun 

menggunakan berbagai referensi. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman menyusun 

buku berbais online. 

d. Dapat membangun komunikasi yang efektif antara 

pendidik dan peserta didik dengan tidak harus bertatap 

muka saat belajar.
36

 

6. Kelebihan dan Kekurangan E-Modul 

Beberapa kelebihan dari e-modul yang dapat dipaparkan 

yaitu: 

a. Dapat menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik. 

b. Terdapat evaluasi memungkinkan peserta didik dan guru 

untuk dapat mengetahui bagaimana pembelajaran yang 

belum terselesaikan atau yang sudah terselesaikan. 

c. Bahan pembelajara dapat dibagi atau dipecah supaya 

dapat merata dalam satu semester. 

d. Bahan pembelajaran sudah disusun sesuai dengan 

tingkatan akademi. 

e. Mampu membuat modul yang lebih interaktif dan 

dinamis dibandingkan dengan modul cetak yang lebih 

statis. 

f. Dalam e-modul dapat menggunakan video, audio dan 

animasi untuk mengurangi unsur verbal pada modul cetak 

yang tinggi. 

g. Biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan modul 

cetak.
37

 

Beberapa kelebihan dari e-modul yang dapat dipaparkan 

yaitu: 
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a. Membutuhkan sumber daya listrik untuk mengoperasikan 

atau menjalankan e-modul. 

b. dibutuhkan ketersediaan perangkat untuk mengakses e-

modul dengan menggunakan komputer atau android. 
38

 

7. Langkah-langkah Pengembangan E-Modul 

Dalam penyusunan e-modul memiliki dua tahapan inti yaitu: 

a. Tahapan Analisis Kebutuhan E-Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan bagian dari 

menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh 

informasi e-modul seperti apa yang dibutuhkan oleh 

peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah 

disusun.  

b. Tahapan Desain E-Modul 

Pada tahap ini penulis e-modul melakukan penyesuaian 

dengan RPP aktivitas belajar mandiri. Pada tahap 

mendesain e-modul perlunya referensi dari berbagai 

sumber untuk dapat menyusun modul yang menarik bagi 

peserta didik.
39

 

B. Metode Science Technology Society 

Metode pembelajaran dalam surah An-Nahl ayat 125 

yang berbunyi: 

 اُْدُع ِاٰلى َسِبْيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتْي ِهَي اَْحَسُنَۗ ِانَّ َربَّكَ 

ْهَتِدْينَ ُهَو اَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيلِٖه َوُهَو اَْعلَُم ِباْلمُ   

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah 

dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, 

Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya 
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dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk. 

Metode science technology society tersusun melalui 

penelitian longitudinal yang dimulai dari tahun 1978, dengan 

berkunjung ke beberapa Negara dalam tahun 1985, kegiatan 

berdiskusi dengan para pakar teknologi di Paris pada tahun 1993, 

dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan anggota Satuan 

Tugas literasi sains dan teknologi Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian 

skripsi, tesis dan disertasi di Universitas Pendidikan Indonesia 

serta didukung oleh Direktur Program Pascasarjana sehingga 

dapat diadaptasi pada pendidikan di Indonesia.
40

 

Science technology society diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia yaitu sains teknologi dan masyarakat yang 

pertama kali dikemukakan oleh John Ziman yang ada dalam 

karyanya yang berjudul “Teaching and Learning About Science 

and Society”. Pembelajaran science technology society 

merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan teknologi 

sebagai penghubung antara sains dan masyarakat.
41

Salah satu 

metode yang dapat menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan lingkungan masyarakat berdasarkan kurikulum 2013 adalah 

metode science technology society. Metode science technology 

society adalah metode pembelajaran yang menggabungkan dua 

atau lebih bidang keilmuan yang terdapat atau tercangkup dalam 

science technology society yaitu ilmu pengetahuan, teknologi dan 

pemanfaatan di lingkungan  masyarakat.
42
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Gambar 2.1: Keterkaitan antara Sains Teknologi Masyarakat
43

 

Metode science technology society merupakan sebuah 

metode pembelajaran yang mengangkat isu-isu yang ditemui 

peserta didik di lingkungan masyarakat ke dalam pembelajaran 

dan mengaitkannya dengan konsep sains yang ada, materi yang 

dipelajari kemudian disangkutpautkan dengan isu-isu yang 

sedang berkembang di masyarakat dengan hal ini diharapkan 

pembelajaran akan lebih menarik minat para peserta 

didik.Metode science technology society ditunjukkan kepada 

peserta didik yang diharapkan mampu melaksanakan prinsip-

prinsip sains yang nantinya untuk membuat karya teknologi 

sederhana atau memunculkan solusi yang telah dipikirkan untuk 

mengatasi dampak negatif yang kemungkinan timbul dari 

kemunculan produk teknologi dan dikarenakan meningkatnya 

hasil belajar peserta didik secara maksimal.
44

 

Science technology society menurut National Science 

Teachers Association melihat sebagai “the teaching and learning 

of science in the context of human experience”. Science 

technology society dilihat sesuai dengan konteks pengalaman 

manusia. Dalam metode ini peserta didik untuk meningkatkan 
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sikap ilmiah, kreativitas, dan menggunakan konsep serta proses 

sains dalam kehidupan sehari hari. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Penn State tentang science technology society  merupakan 

“an interdisciplinary approach which reflects the widespread 

realization that in order to m 

To meet the increasing demands of a technical society, 

education must integrate across disciplines”. Dengan begitu, 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan cara memadukan 

berbagai ilmu untuk memahami berbagai hubungan yang terjadi 

diantara sains, teknologi dan masyarakat. Perlunya pemahaman 

yang lebih dalam pengembangan pembelajaran di era sekarang 

seperti hubungan sistem politik, bagaimana pengaruh, dannis 

tradisi masyarakat, serta teknologi terhadap hubungan hubungan 

tersebut. 

North Caroline State University memiliki pendapat yang 

senada tentang science technology society  merupakan “an 

interdisciplinary field of study that seeks to explore and 

understand the many ways that science and technology shape 

culture, value, institution, how such factors shape science and 

technology”. Dengan begitu, metode ini mengetahui pengaruh 

sains, teknologi masuk dan mengubah proses sosial di 

masyarakat, dan untuk mengetahui kondisi tersebut dapat 

mempengaruhinya. Metode science technology society adalah 

metode yang ampuh dalam memotivasi peserta didik untuk 

menilai dampak positif atau negatif dalam kemajuan teknologi 

begitu pula produknya yang juga membuat proses belajar di 

sekolah lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan 

sosial. Titik akhirnya peserta didik mampu memberikan perhatian 

terhadap isu-isu dan masalah serta mampu membuat analisis 

kritis, bertindak dengan tepat dan penuh dengan tanggung 

jawab.
45

 

Kesimpulannya adalah bahwa metode science technology 

society merupakan metode pembelajaran yang diselenggarakan 

dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk 
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memahami berbagai hubungan yang terjadi antara sains, 

teknologi dan masyarakat, sehingga dapat dilihat bagaimana 

sains, teknologi dan masyarakat memasuki dan mengubah 

masyarakat. Proses demi proses dan bagaimana kondisi sosial 

mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan pembelajarannya selalu berkaitan erat dengan kehidupan 

manusia sehari-hari. 

1. Konsep Science 

Sains berkaitan dengan pemahaman sistematis tentang 

alam semesta, tidak hanya melibatkan pengetahuan yang 

dikumpulkan dalam bentuk fakta, konsep, dan prinsip, tetapi juga 

proses penemuan. Menurut Putra, "science" ("Science" dalam 

bahasa Inggris) berasal dari kata berikut: sienz, ciens, science, 

syence, science, science, scyens, science, science, scians. Namun 

tidak semua ilmu dapat dikatakan sebagai ilmu.Yang dimaksud 

dengan ilmu adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya (hasil 

pengamatan nyata) dan dapat dikembangkan secara sistematis 

menurut kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau fakta 

murni guna memandu pengetahuan Kepercayaan dapat diperoleh 

melalui eksperimen teoretis.
46

 

Ketika kita mendeskripsikan science, berbagai definisi 

bermunculan. Secara garis besar ilmu atau science diartikan 

sebagai ilmu pengetahuan. Namum pada praktiknya, meskipun 

pandangan ini keliru, science sering disebut sebagai Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Science berasal dari istilah natural 

science atau sains yaitu ilmu pengetahuan yang ruang lingkup 

penelitiannya meliputi fisika, kimia, dan biologi, serta ilmu lain 

yang terkait, seperti geologi dan astronomi. Science adalah 

penelitian ilmiah yang berfokus pada mempelajari dan 

menjelaskan fenomena alam dan interaksinya (termasuk interaksi 

materi dan energy, serta melibatkan  komponen biologis dan 

nonbiologis).  
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Menurut Benyamin sains merupakan metode investigasi 

yang menggunakan metode observasi dan hipotesis untuk diuji 

berdasarkan observasi tersebut dalam upaya memperoleh 

informasi tentang dunia kita (alam semesta) dari data yang kita 

dapatkan. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap penelitian 

ilmiah berkaitan dengan pendekatan sistematis untuk 

memperoleh produk ilmiah. Oleh karena itu, sains sebagai 

penelitian memiliki banyak ciri yang membedakannya dengan 

non-sains. Lebih lanjut Tcharudin mengemukakan bahwa sains 

itu objektif, metodis, sistematis dan dapat diterima secara 

umum.
47

 

Secara umum kata sains memiliki arti sebagai ilmu 

pengetahuan. Menurut Suyono dalam izzatun Kamal sains 

merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat 

aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui 

metode yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku 

menyeluruh. Mata pelajaran sains di sekolah dasar merupakan 

salah satu program pembelajaran yang disusun bertujuan untuk 

membina dan menyiapkan peserta didik untuk tanggap dalam 

menghadapi lingkungannya serta tanggap dalam menghadapi 

tantangan yang ada disekelilingnya.
48

 Sains menekankan 

kontribusi pemikiran manusia terhadap penguasaan sains, yang 

ada di seluruh alam semesta. Pencarian kebenaran sistematis 

disebut metode ilmiah, yang menjadi dasar perkembangan 

teknologi, dan teknologi adalah salah satu elemen terpenting 

peradaban manusia. Ilmu pengetahuan sangat penting untuk 

perkembangan dan kemajuan teknologi manusia. 

2. Konsep Technology 

Dalam literatur tentang teknologi, terdapat berbagai 

pandangan bahwa teknologi itu natural, transformasi teknologi 
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(perubahan bentuk) adalah realitas yang diperoleh dari dunia 

pemikiran, secara subyektif, teknologi adalah seluruh 

perlengkapan yang lengkap yang sudah terprogram. 

Kata "teknologi" berasal dari "techne" dan "logia". Kata 

Yunani kuno techne berarti kerajinan tangan. Istilah "technos" 

berasal dari kata techne yang artinya orang dengan keahlian 

tertentu. Saat keterampilan manusia berkembang, keterampilan 

ini menjadi semakin konstan karena menunjukkan pola, langkah, 

dan metode tertentu, dan keterampilan ini menjadi teknologi. 

Teknologi adalah sains dan kecerdasan, dan maju dalam 

membuat penemuan yang berkaitan dengan penemuan ilmiah 

alam atau hasil industri. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi 

sangat diperlukan karena sangat membantu terutama untuk 

kegiatan dan kegiatan penemuan yang bertujuan untuk 

memperoleh penjelasan tentang benda dan fenomena alam. 

Dalam arti tertentu, teknologi mengarah pada perilaku 

tertentu atau bentuk kinerja tertentu, sehingga dianggap sebagai 

penerapan ilmu. Kecenderungan ini dianggap sebagai penerapan 

sains.Dalam bentuk ungkapan ini, setiap teknologi atau bagian 

dari sains dapat eksis secara otomatis tanpa berpasangan dengan 

sains, dan pengetahuan tentang teknologi membutuhkan 

pendampingan dengan pengetahuan ilmiah.
49

 

Teknologi lahir dari kebutuhan manusia. Penemuan 

teknologi didasarkan pada konsep dan teori ilmu. Penemuan 

teknologi itu nyata dan menciptakan alat baru dan meningkatkan 

alat lama. Penemuan dan pengembangan alat itu sendiri 

memberikan dampak pada perkembangan sains. Perkembangan 

dari teknologi adalah pemicunya perkembangan sains tapi 

terkadang perkembangan ilmu tersebut memiliki dampak pada 

meningkatnya teknologi. Dengan begitu tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain antara sains dengan teknologi yang memiliki 

hubungan timbal balik yang menguntungkan.
50
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3. Konsep Society 

Society yang diartikan dengan bahasa Indonesia menjadi 

masyarakat adalah sekumpulan makhluk hidup yaitu manusia 

yang membuat sebuah kelompok semi tertutup atau terbuka, yang 

melakukan interaksi sebagian besar merupakan individu- individu 

yang ada dalam kelompok tersebut. Sehingga kehidupan 

didalamnya tidak lepas dari peran teknologi dan sains. Dari 

terbitnya matahari saat terbangun dari tidur hingga tenggelam 

matahari dan tidur kembali dimalam hari, teknologi dan sains 

sangat memberikan dampak terpenting dalam memudahkan 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat 

dan dapat meningkatkan efisiensi. Dalam menggunakan teknologi 

perlunya kesiapan dari masyarakat dari segi pengetahuannya. Jika 

masyarakat dalam menggunakan teknologi tetapi merasa kurang 

persiapan, maka kegunaan ataupun manfaat dari teknologi 

maupun produk teknologi itu menjadi kurang optimal. 

Pengetahuan sangat diperlukan dalam penggunaan teknologi 

begitu pula dengan kesiapan mental menjadi salah satu hal 

terpenting pula. Kesiapan pengetahuan dalam mempelajari 

produk teknologi. Dan kesiapan mental merupakan suatu 

kesiapan yang tujuannya tidak merugikan orang lain dalam 

penggunaan produk teknologi. Dari penggunaan produk teknologi 

yang tidak dipergunakan secara bijak akan dapat menimbulkan 

efek negatif. 
51

 

Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang atau 

individu yang terdiri dari banyak keluarga, keluarga ini tinggal di 

suatu tempat atau daerah tertentu di pedesaan dan perkotaan, dan 

telah menjadi interaksi sosial antar anggotanya, atau terdapat 

hubungan sosial dengan norma dan nilai tertentu. Semua anggota 

harus taat dan memiliki tujuan tertentu, dan Selo Soemardjan 

meyakini bahwa masyarakat adalah wilayah kehidupan sosial 

dengan derajat relasi tertentu. 
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4. Tujuan Pembelajaran dengan Menggunakan Metode 

Science Technology Society 

Tujuan dari penggunaan metode science technology 

society adalah agar menghasilkan peserta didik yang dapat 

menguasai teknologi dan sains serta dapat pula memahami 

kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Dengan metode 

science technology society bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Metode science technology society memiliki 

tujuan utama yaitu dapat membuat individu yang memiliki bekal 

cukup dalam segi pengetahuan sehingga mampu dapat 

mengambil keputusan penting dalam menghadapi permasalahan 

yang ada didalam masyarakat. 

Menurut rumansyah, tujuan metode science technology 

society adalah untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan yang cukup sehingga dapat mengambil keputusan 

penting tentang masalah sosial dan sekaligus mengambil tindakan 

berdasarkan keputusannya sendiri. Oleh karena itu, diharapkan 

melalui metode science technology society, dapat menjadi 

manusia seutuhnya tidak hanya memiliki kemampuan 

menganalisis dan memperhatikan kondisi lingkungan, tetapi juga 

memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat manusia, dan 

memiliki literasi sains dan teknologi di dalam masyarakat. 

Sementara itu, menurut Poedjiadi, tujuan metode science 

technology society adalah membentuk individu yang memiliki 

pengetahuan sains dan kepedulian terhadap masalah lingkungan. 

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa orang yang memiliki literasi 

ilmu pengetahuan adalah orang yang memiliki kemampuan 

menggunakan konsep-konsep sains yang diperoleh di jenjang 

pendidikan untuk memecahkan masalah, memahami produk 

teknologi di sekitarnya dan dampaknya, serta dapat secara kreatif 

menggunakan dan memelihara produk teknologi. Teknologi yang 

menghasilkan, hasil yang disederhanakan dan dapat membuat 

keputusan berdasarkan nilai. 

Oleh karena itu, diharapkan melalui metode science 

technology society masyarakat akan terbentuk manusia yang 
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memiliki literasi sains dan teknologi, selain mampu menganalisis 

pemikiran dan peduli terhadap kondisi lingkungan. Dengan 

literasi sains dan teknologi, tidak hanya bisa membaca dan 

menulis iptek, tetapi juga harus sadar akan dampak dan 

kepeduliannya terhadap masyarakat atau lingkungan alam.
52

 

5. Karakteristik Metode Science Technology Society 

Menurut Yager karakteristik metode sains teknologi 

masyarakat yaitu: 

a. Peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah 

pengaruh dan kepentingan setempat. 

b. Penggunaan sumber daya yang ada disekitarnya, seperti 

manusia, tumbuhan, hewan, benda maupun lingkungan 

dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah. 

c. Keterlibatan peserta didik dalam mencari informasi 

secara aktif yang diterapkan bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. 

d. Adalah kelanjutan dari pembelajaran di kelas dn di 

sekolah. 

e. Fokus terhadap dampak sains dan teknologi kepada 

peserta didik. 

f. Satu pandangan bahwa isi sains tersebut lebih dari pada 

konsep-konsep saja yang harus dikuasai oleh peserta 

didik dalam tes di kelas. 

g. Penekanan pada keterampilan proses, dimana peserta 

didik dapat menggunakan dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya. 

h. Penekanan pada kesadaran berkarir,terutama pada karir 

yang berkaitan dengan sains dan teknologi. 

i. Kesempatan bagi peserta didik untuk berperan sebagai 

warga negara, dimana peserta didik mencoba 

mengidentifikasi bagaimana sains dan teknologi 

berdampak di masa depan. 

j. kebebasan dan otonomi dalam proses pembelajaran 

seperti masalah-masalah pribadi yang telah diidentifikasi. 
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6. Tahapan Pembelajaran Menggunakan Metode Science 

Technology Society 

Pada tahapan pembelajaran menggunakan metode science 

technology society memperhatikan gambar dan penjelasannya 

dibawah ini: 
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Gambar 2.2: 

Metode Pembelajaran Science Technology Society 

Pertama, pada tahap pendahuluan juga dapat 

mempersepsikan kehidupan, yaitu menghubungkan peristiwa-
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dibahas, sehingga pengetahuan seolah-olah memiliki 

kesinambungan, karena dimulai dari hal-hal yang diketahui 

peserta didik sebelumnya. Tekankan kondisi yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam pendahuluan ini, guru atau 

pendidik juga dapat memberikan pekerjaan rumah untuk 

melaksanakan kegiatan lapangan atau berdiskusi dengan peserta 

didik dalam kelompok di luar kelas. 

Kedua, pada tahap kedua ini dilakukan proses 

pembentukan konsep. Pada tahap ini dapat dilakukan melalui 

berbagai metode dan pendekatan, seperti metode demonstrasi, 

eksperimen laboratorium, diskusi kelompok, bermain peran, 

pendekatan keterampilan proses, sejarah, keterampilan hidup dan 

lain-lain. Pada tahap akhir kedua ini, peserta didik diminta untuk 

menemukan konsep atau konsep ilmuwan yang benar melalui 

konstruksi dan rekonstruksi. 

Ketiga, peserta didik akan melanjutkan menganalisis 

masalah atau isu berdasarkan pemahaman terhadap konsep-

konsep yang ada pada tahap kedua diatas yaitu penerapan konsep 

dalam kehidupan. Melalui konsep-konsep yang dipahami peserta 

didik tersebut, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keempat, pada tahap ini dilakukan konseptualisasi, yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik yang bertujuan 

untuk mengklarifikasi kemungkinan adanya kesalahpahaman oleh 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran langsung. Jika tidak 

ada kesalahpahaman yang jelas di antara peserta didik selama 

proses pembentukan konsep, guru atau pendidik juga akan terus 

membuat konsep setelah analisis masalah dan pemecahan 

masalah, seperti yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran 

tahap ini, fokusnya adalah,konsep adalah kunci penting untuk 

memahami materi pembelajaran tertentu. Alasannya adalah 

bahwa konsep-konsep kunci yang ditekankan di akhir kursus 

memiliki waktu retensi yang lebih lama daripada konsep-konsep 

kunci yang tidak dikonfirmasi atau ditekankan oleh guru di akhir 

kursus. 
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Kelima, tahap kelima adalah tahap evaluasi atau 

penilaian, yang meliputi enam bidang yang terlibat dalam metode 

science technology society, yaitu: 

a. Konsep, fakta, generalisasi, diambil dari bidang ilmu 

tertentu. 

b. Proses didefinisikan oleh proses memperoleh konsep. 

c. Kreativitas mencakup lima perilaku pribadi, antara lain: 

1) Kefasihan, perilaku ini merupakan kemampuan seseorang 

untuk menunjukkan banyak ide untuk memecahkan 

masalah. 

2) Orang yang fleksibel dan kreatif dapat menghasilkan ide 

melebihi apa yang biasanya dilakukan orang. 

3) Orang yang cerdik, orang yang memiliki kemampuan 

untuk mencoba suatu ide, memiliki karakteristik yang 

berbeda dari orang lain. 

4) Elaborasi, seseorang memiliki kemampuan elaborasi 

untuk mampu menerapkan ide-ide secara terperinci. 

5) Sensitivitas, yaitu kreativitas akhir yang peka terhadap 

masalah atau situasi di lingkungan 

d. Penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Sikap, dalam hal ini termasuk kesadaran akan kebesaran 

Tuhan, memberkati penemuan ilmuwan dan penemuan 

produk teknologi, merawat masyarakat yang kurang 

beruntung dan menjaga lingkungan. 

f. Ketika sesuatu terjadi di lingkungan yang membutuhkan 

partisipasi, ia cenderung berpartisipasi dalam mengambil 

tindakan praktis. 

7. Kelebihan dan Kekurangan Metode Science Technology 

Society 

Kelebihan metode science technology society dapat 

ditinjau dari beberapa aspek yaitu: 

a. Aspek Tujuan. Aspek tujuan yaitu untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains, keterampilan inquiry, keterampilan 

pemecahan masalah, dan menekankan pada metode 

pembelajaran yang baik yang meliputi bidang pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. 
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b. Aspek Pembelajaran. Aspek pembelajaran adalah penggunaan 

berbagai strategi pembelajaran dan berbagai sumber 

informasi, penelitian lapangan dan penelitian mandiri, serta 

interaksi antar manusia dengan baik. 

c. Aspek Guru. Aspek guru mengacu pada guru yang 

menggunakan berbagai strategi dalam mengajar di kelas, 

sehingga memahami keterampilan, kematangan dan latar 

belakang peserta didik, dan guru menyadari bahwa dirinya 

tidak bertindak sebagai sumber informasi, melainkan sebagai 

mediator atau fasilitator dalam pembelajaran. 

d. Aspek Evaluasi.Aspek evaluasi yaitu perbedaan antara 

keterampilan dan kematangan serta latar belakang peserta 

didik tidak perlu diperhatikan, dan kualitas, efisiensi, 

aktivitas, dan fungsionalitas program juga dievaluasi. 

Kelemahan metode science technology society dalam 

proses pembelajaran di kelas yaitu: 

a. Kurangnya penguasaan materi dan pengetahuan tentang 

metode pembelajaran science technology society, sehingga 

proses pembelajaran belum berjalan optimal. Oleh karena itu, 

disarankan agar guru yang ingin menggunakan metode 

pembelajaran science technology society untuk mendesain 

pembelajaran memiliki sumber belajar yang banyak. 

b. Menggunakan metode pembelajaran science technology 

society, jika terancam dengan tepat akan memakan waktu 

lebih lama dari metode lain, dan sulit untuk menyelesaikan 

pembelajaran tepat waktu, karena disarankan agar guru 

mengatur waktu dengan tepat. Detail sesuai silabus dan 

menguasai materi esensial. 

c. Bagi guru tidak mudah menemukan masalah atau 

permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sedang 

dibahas atau diteliti pada tahap awal, karena hal ini 

membutuhkan wawasan dan pelatihan yang luas dari guru 

untuk menangani masalah lingkungan. 

d. Menggunakan metode Akademi Sains dan Teknologi untuk 

belajar membutuhkan dana lebih banyak, namun anggaran 
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pemerintah sangat terbatas, sehingga tidak mungkin dapat 

mengajar secara maksimal.
53

 

C. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran adalah kegiatan dimana anak memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan. Tematik adalah konsep umum 

yang dapat mengumpulkan banyak fragmen dalam satu hal. 

Poerwadarminta meyakini bahwa pembelajaran tematik bukan 

untuk memisahkan mata pelajaran, tetapi menggabungkan mata 

pelajaran yang merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pembelajaran. Dia meyakini bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang komprehensif, menggunakan tema 

untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran, sehingga 

memberikan peserta didik dengan pembelajaran yang bermakna. 

Tema adalah pemikiran atau pola pikir utama yang menjadi 

pokok bahasan.
54

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tematik 

diartikan berkaitan dengan tema, dan tema itu sendiri merupakan 

premis dasar penceritaan, dan menjadi dasar untuk menulis kata 

dan mengubah puisi. Misalnya, tema dari lakon ini adalah bahwa 

kejahatan harus dikalahkan oleh kebaikan dan kemuliaan. Dalam 

karya sastra lain seperti karya Hedro Dermawan, dkk tidak 

banyak perbedaan. 

Menurut Trianto, pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran berdasarkan tema mata pelajaran tertentu. Dalam 

diskusi tema dilihat dari berbagai tema. Misalnya topik "Pasi" 

bisa dilihat dari disiplin ilmu seperti fisika, biologi, kimia, 

matematika, dll. Dari perspektif yang lebih luas, tema tersebut 

dapat dilihat dari bidang penelitian lain (seperti ilmu sosial, 

bahasa, dan seni). Pembelajaran tematik memberikan luas dan 

kedalaman implementasi kurikulum dan memberi peserta didik 

kesempatan untuk bermain penuh dengan dinamika pendidikan. 
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Ibid, h. 249-260. 
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Maulana Arafat Lubis dan Nashran Azizah, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis Hots (Higher Order Thinking Skills)”, 

(Yogyakarta:Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2019), h. 6. 
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Unit tematik adalah karakteristik dari semua pembelajaran 

bahasa, yang dapat membantu peserta didik menjawab 

pertanyaan mereka sendiri secara efektif dan memuaskan 

keingintahuan mereka melalui apresiasi alami terhadap dunia di 

sekitar mereka. Menurut Rusman, pembelajaran tematik adalah 

peserta didik akan memahami konsep yang telah dipelajari 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang sudah mereka ketahui. 

Sedangkan menurut Mamat SB, dkk pembelajaran tema 

adalah pembelajaran yang terintegrasi melalui pembelajaran 

manajemen, yang mengintegrasikan materi dari berbagai tema ke 

dalam satu topik percakapan yang disebut tema. Pembelajaran 

tematik adalah proses pembelajaran yang bermakna dengan 

wawasan multi kurikulum. Yaitu belajar dengan menguasai dua 

aspek utama wawasan, yang pertama mengalokasikan buku ajar 

atau buku teks yang lebih bermakna bagi kehidupan peserta 

didik, Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir dan 

kematangan serius sehingga dapat memecahkan masalah 

kehidupan secara mandiri.
55

 

Pembelajaran tematik menekankan bahwa siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan 

dilatih untuk menemukan berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan 

memahami konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya 

dengan konsep lain yang sudah mereka pahami.
56

 Penerapan 

pembelajaran tematik dapat menjalin keterkaitan antara mata 

pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain untuk 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Penyajian materi 

yang tidak didasarkan pada keterkaitan antar konsep akan 

menimbulkan pemahaman yang sulit, parsial dan tidak berdasar. 
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Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta:Prenada 

Media Group, 2019), h. 1-3. 
56

Mohammad Syaifuddin, “Implementasi Pembelajaran Tematik Di Kelas 2 

SD Negeri Demangan Yogyakarta”, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 

Vol. 2 No. 2 (December 2017), h. 140. 
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Penerapan pembelajaran tematik dapat membantu peserta didik 

membangun konsep dan asas yang baru, lebih berdaya dan 

bermakna. Bagi peserta didik, keterkaitan antara satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya merupakan muatan yang 

penting dalam pembelajaran, sehingga apa yang dipelajari peserta 

didik akan lebih bermakna, lebih mudah diingat, lebih mudah 

dipahami, menghadapi dan memecahkan masalah dalam hidup.
57

 

Kesimpulan pembelajaran tematik adalah salah satu 

bagian dari pembelajaran terpadu yang memadukan beberapa 

mata pelajaran digabungkan ke dalam tema dalam lingkup 

pembelajaran SD/MI yang mencangkup mata pembelajaran yaitu, 

bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPkn), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Mata 

pelajaran yang digabungkan membentuk sebuah pembelajaran 

tematik yang didalam terdapat tema, subtema dan pembelajaran. 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Kajian tematik memiliki banyak karakteristik. Sukayati 

mengemukakan bahwa pembelajaran tematik memiliki banyak 

karakteristik dalam suatu proses, yang pertama adalah 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang kedua 

menekankan pada pemahaman dan pembentukan makna, yang 

ketiga adalah belajar melalui pengalaman, dan yang keempat 

adalah lebih fokus pada proses pembelajaran daripada hasil 

pembelajaran, kelima adalah sarat dengan muatan berkaitan. 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang dapat 

dijadikan acuan dalam proses pembelajaran. Dalam pengantar 

Prostowo, guru perlu memahami dan merealisasikan 18 ciri, 

yaitu: 

a. Efisien, 

b. Konteks, 

c. Berpusat pada peserta didik, 

d. Berikan pengalaman praktis, 
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Maulana Arafat Lubis dan Nashran Azizah, Op. Cit., h. 7. 
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e. Pisahkan subjek yang tidak jelas, 

f. Integral, 

g. Fleksibel, 

h. Hasil belajar dikembangkan sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik, 

i. Kegiatan pembelajaran sangat relevan dengan kebutuhan 

peserta didik SD/MI, 

j. Kegiatan yang dipilih bertentangan dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik, 

k. Kegiatan belajar akan lebih bermakna, 

l. Kembangkan keterampilan berpikir, 

m. Mengusulkan kegiatan pembelajaran praktis yang sesuai 

dengan masalahnya, 

n. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, 

o. Aktif, 

p. Gunakan prinsip permainan dalam belajar, 

q. Kembangkan komunikasi peserta didik, 

r. Menekankan proses daripada hasil. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Rusman mengatakan pembelajaran tematik memiliki 

kelebihan, yaitu: 

a. Pengalaman kegiatan belajar sangat erat kaitannya dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 

b. Kegiatan yang dipilih selama pelaksanaan pembelajaran topik 

didasarkan pada minat dan kebutuhan peserta didik. 

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi 

peserta didik, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih 

lama. 

d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta 

didik. 

e. Mengusulkan kegiatan pembelajaran praktik berdasarkan 

permasalahan yang sering dihadapi peserta didik di 

lingkungan sekitar. 

f. Kembangkan keterampilan sosial peserta didik.
58
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Menurut Trianto, menyebutkan Indrawati dan Depdiknas 

pembelajaran tematik juga memiliki kelebihan lain, yaitu: 

a. Apabila pembelajaran topik dirancang bersama maka dapat 

meningkatkan kerjasama antar guru dalam bidang penelitian 

terkait, antara guru dan peserta didik, antara peserta didik 

dengan peserta didik, dan antara peserta didik dan guru 

dengan narasumber, sehingga pembelajaran menjadi lebih 

menarik belajar dalam situasi nyata, dan dapat belajar dalam 

lebih banyak situasi dan konteks yang berarti. 

b. Pembelajaran yang komprehensif juga dapat memberikan 

beberapa keterampilan dalam proses pembelajaran. 

c. Selain fleksibel, pembelajaran yang komprehensif juga dapat 

mengembangkan hasil yang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan anak. 

Namun, selain keuntungan dari pembelajaran tematik, 

juga memiliki banyak keterbatasan. Kelemahan dalam 

pembelajaran tematik terutama dalam implementasinya. 

Pelaksanaan ini terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan 

evaluasi, yang membutuhkan lebih banyak guru untuk 

melakukan evaluasi proses, bukan hanya evaluasi dampak 

pembelajaran secara langsung. Kelemahan pembelajaran topik 

meliputi enam aspek yaitu: 

a. Keterbatasan aspek guru. Untuk melaksanakan pembelajaran 

topik khusus, guru harus memiliki wawasan yang luas, 

kreativitas yang tinggi, metode dan keterampilan yang 

handal, percaya diri dan berani mengemas dan 

mengembangkan buku ajar.Secara akademis, guru dituntut 

untuk terus menggali informasi ilmiah terkait dengan buku 

teks yang diajarkan, dan informasi ilmiah yang dibutuhkan 

cukup banyak, membaca buku, sehingga penguasaan bahan 

ajar tidak terkonsentrasi pada bidang pembelajaran tertentu. 

Tanpa kondisi tersebut pembelajaran tematik pelajaran tidak 

akan mengalami kesulitan. 

b. Keterbatasan aspek peserta didik. Pembelajaran tematik 

khusus menuntut peserta didik memiliki kemampuan belajar 

yang relatif baik dalam kemampuan akademik dan 
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kreativitas. Hal ini terjadi karena model pembelajaran 

tematik menekankan pada kemampuan mengeksplorasi dan 

mengartikulasikan penemuan dan koneksi. Jika kondisinya 

tidak ada, maka penerapan model pembelajaran topik ini 

juga sulit tercapai. 

c. Fasilitas dan sumber belajar terbatas. Pembelajaran tematik 

khusus membutuhkan membaca dalam jumlah besar atau 

berbagai bahan atau sumber informasi, mungkin fasilitas 

internet. Semua ini akan mendukung, memperkaya, dan 

mendorong perkembangan wawasan. Jika fasilitas tersebut 

tidak terpenuhi, maka penerapan pembelajaran tematik akan 

terlambat. 

d. Batasan kurikulum. Kurikulum harus fleksibel dan 

berorientasi pada kelengkapan pemahaman peserta didik, 

bukan untuk mencapai penyimpanan materi sebagai tujuan. 

Guru perlu diberdayakan dalam mengembangkan materi, 

metode, dan menilai keberhasilan belajar peserta didik. 

e. Keterbatasan dalam evaluasi. Pembelajaran mata pelajaran 

memerlukan metode evaluasi yang komprehensif, yaitu 

untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik dari 

beberapa bidang terkait penelitian komprehensif. Berkaitan 

dengan hal tersebut, apabila materi pembelajaran berasal 

dari guru yang berbeda, selain membutuhkan bekal teknik 

dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang 

komprehensif, guru perlu berkoordinasi dengan guru lain. 

f. Keterbatasan aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran 

tematik cenderung mengutamakan satu bidang penelitian 

dan menenggelamkan bidang penelitian lainnya. Dengan 

kata lain, saat mengajar topik, guru cenderung 

mengutamakan muatan gabungan berdasarkan pemahaman, 

selera dan latar belakang pendidikan guru tersebut.
59
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4. Komponen Tema dan Subtema Pembelajaran Tematik di 

SD/MI kelas IV 

Jaringan tema dirancang untuk implementasi 

pembelajaran tematik merupakan alat yang dapat digunakan 

untuk menentukan hubungan antar konten mata pelajaran dan 

mata pelajaran lainnya. Setiap kelas memiliki tema dan subtema 

yang berbeda. Ada empat subtema dalam satu tema, ada tiga 

subtema dalam satu tema. Oleh karena itu, diperlukan jaringan 

tematik untuk dipahami oleh pendidik agar dapat memahami 

tema yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Berikut ini adalah 

jaringan tema IV SD / MI pada semester ganjil pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Tema Kelas IV SD Semester Ganjil 

Dalam pembelajaran Kelas IV SD/MI pada semester 

ganjil memiliki lima tema yaitu, tema satu tentang indahnya 

kebersamaan, tema dua tentang selalu berhemat energi, tema tiga 

tentang peduli terhadap makhluk hidup, empat tentang berbagai 

pekerjaan, dan tema kelima tentang pahlawanku.  

KELAS 
IV 

INDAHNYA 
KEBERSAM

AAN 

BERHEMAT 
ENERGI 

PEDULI  
MAKHLUK 

HIDUP 
BERBAGAI 

PEKERJAAN 

PAHLAWA
NKU 
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Dari tema pertama tentang indahnya kebersamaan yang 

memiliki tiga subtema yaitu: 

a. Subtema satu tentang keberagaman budayaku, 

b. Subtema kedua tentang kebersamaan dalam keberagaman, 

c. Subtema ketiga tentang bersyukur atas keberagaman. 

Tema kedua tentang selalu berhemat energi yang 

memiliki tiga subtema yaitu: 

a. Subtema satu tentang macam-macam sumber energi, 

b. Subtema kedua tentang pemanfaatan energi, 

c. Subtema ketiga tentang gaya dan gerak. 

Tema tiga tentang peduli terhadap makhluk hidup yang 

memiliki tiga subtema yaitu: 

a. Subtema satu tentang hewan dan tumbuhan dilingkungan 

rumahku, 

b. Subtema kedua tentang keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku, 

c. Subtema ketiga tentang ayo cintai lingkungan. 

Tema empat tentang berbagai pekerjaan yang memiliki 

tiga subtema yaitu: 

a. Subtema satu tentang jenis-jenis pekerjaan, 

b. Subtema kedua tentang barang dan jasa, 

c. Subtema ketiga tentang pekerjaan orang tua. 

Tema empat tentang berbagai pekerjaan yang memiliki 

tiga subtema yaitu: 

a. Subtema satu tentang jenis-jenis pekerjaan, 

b. Subtema kedua tentang barang dan jasa, 

c. Subtema ketiga tentang pekerjaan orang tua. 

Tema lima tentang pahlawanku yang memiliki tiga 

subtema yaitu: 

a. Subtema satu tentang pejuang para pahlawanku, 

b. Subtema kedua tentang pahlawanku kebanggaanku, 

c. Subtema ketiga tentang sikap kepahlawanan. 

Pada kelima tema pada semester ganjil terdapat pemetaan 

kompetensi dasar yang di dalamnya terdapat tujuh mata pelajaran 

yaitu bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 
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Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn) 

dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), yang 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

3.5 Menguraikan 

pendapat pribadi 

tentang isi buku 

sastra (cerita, 

dongeng, dan 

sebagainya). 

4.5 Mengkomunikasikan 

pendapat pribadi 

tentang isi buku 

sastra yang dipilih 

dan dibaca sendiri 

secara lisan dan 

tulisan yang 

didukung oleh 

alasan. 

PPKn 

1.1 Menerima makna 

hubungan bintang, rantai, 

pohon beringin, kepala 

banteng dan padi kapas 

pada ambang Negara 

“Garuda Pancasila” 

sebagai anugrah Tuhan 

Maha Esa. 

2.1 Bersikap berani mengakui 

kesalahan, meminta maaf, 

member maaf dan santun 

sebagai perwujudan nilai 

dan moral Pancasila. 

3.1 Memahami makna 

hubungan simbol dengan 

sila-sila Pancasila. 

4.1 Menjelaskan makna 

hubungan simbol dengan 

sila-sila Pancasila sebagai 

salah satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Matematika 

3.9 Menjelaskan dan 

menentukan keliling 

dan luas persegi, 

persegi panjang dan 

segitiga serta 

hubungan pangkat 

dua dengan akar 

pangkat dua. 

4.9 Menyelesaikan 

masalah berkaitan 

dengan keliling dan 

luas persegi,persegi 

panjang dan segitiga 

serta hubungan 

pangkat dua dengan 

akar pangkat dua. 

SBdP 

3.1 Memahami gambar dan 

bentuk pekerjaan tiga 

dimensi. 

4.1  Menggambar dan 

membentuk tiga 

dimensi. 

KI Semester Ganjil 
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Gambar 2.4: 

Jaringan Tema Semester Ganjil Kelas IV SD/MI  

 

 

 

IPA 

3.8 Menjelaskan 

pentingnya upaya 

keseimbbangan dan 

pelestarian sumber 

daya alam di 

lingkungannya. 

4.8  Melakukan kegiatan 

upaya pelestarian 

sumber daya alam 

bersama orang-orang 

di lingkungannya. 

PJOK 

3.4 Menerapkan gerak 

dasar lokomotor dan 

non-lokomotor 

untuk membentuk 

gerakan dasar seni 

bela diri. 

4.4 Mempraktikkan 

gerak dasar 

lokomotor dan non-

lokomotor untuk 

membentuk gerakan 

dasar seni bela diri. 

SBdP 

3.1 Memahami gambar dan 

bentuk pekerjaan tiga 

dimensi. 

4.1  Menggambar dan 

membentuk tiga 

dimensi. 

IPS 

3.3  Mengidentifikasi 

kegiatan  ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, sera 

kehidupan social dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3  Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dalam 

meningkatkan 

kehidupan masyarakat 

di bidang pekerjaan, 

social budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 
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D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Hadits riwayat Ahmad tentang keutamaan 

menguasai ilmu yang  berbunyi: 

 

َِ بِاْلِعْلِن، َوَهْي  َِ بِاْلِعْلِن، َوَهْي أََزاَد اآلِخَسٍَ فََعلَْي ًْيَا فََعلَْي أََزاَدُ َوا َهْي أََزاَد الدُّ

َِ باِلِعلْنِ   فََعلَْي

Artinya: "Barang siapa yang hendak menginginkan 

dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa 

menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan 

barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), 

hendaklah ia menguasai ilmu," (HR Ahmad). 

Kingsley mengatakan bahwa belajar adalah proses 

dimana perilaku diciptakan atau diubah melalui latihan atau 

praktik. Artinya, dalam pandangan Kingsley, belajar adalah 

perubahan perilaku seseorang yang disebabkan oleh pelatihan, 

dengan seseorang menyelesaikan proses belajar melalui latihan 

atau praktik.  

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah refleksi atau 

kesimpulan yang kokoh tentang terjadinya atau perilaku potensi, 

dengan hasil pengalaman praktis dalam situasi masa lalu bahwa 

potensi belajar ini membedakan orang dan makhluk hidup 

lainnya.
60

 

Hasil belajar dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan peserta didik 

sebelumnya, yang mencerminkan kompetensi peserta didik. Hasil 

belajar adalah pola tindakan, nilai, pemahaman,  sikap, 

penghayatan dan keterampilan sebagai hasil interaksi dalam 

pembelajaran. 

Hasil pembelajaran bisa dijadikan tolak ukur buat 

mengidentifikasi dan mengevaluasi tujuan pembelajaran. Sebagai 
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keliru satu patokan buat mengukur keberhasilan proses 

pembelajaran, output belajar merefleksikan output berdasarkan 

proses pembelajaran yg menerangkan sejauh mana murid, guru, 

proses pembelajaran, dan forum pendidikan sudah mencapai 

tujuan pendidikan yg sudah ditentukan. Hasil belajar pula adalah 

laporan tentang apa yg sudah diperoleh anak didik pada proses 

pembelajaran. Dapat disimpulkan hasil belajar adalah kompetensi 

dan keterampilan yang dimiliki anak didik yang diperoleh 

melalui proses pembelajaran.
61

 

2. Jenis-jenis Hasil Belajar 

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif adalah domain yang mencakup 

aktivitas mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang 

melibatkan aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. 

Mengenai hasil belajar intelektual, yang terdiri dari enam 

aspek, yaitu: Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, evaluasi. 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-

ciri hasil afektif akan tampak pada diri peserta didik dalam 

perilaku yang berbeda-beda. Menurut Krathwohl dan kawan-

kawan, wilayah afektif dibagi menjadi lima tingkatan, yang 

meliputi: menerima, jawaban, penilaian (evaluasi), mengatur, 

karakterisasi. 

c. Ranah Psikomotor  

Hasil belajar psikomotor dapat dikenali dalam bentuk 

kemampuan dan keterampilan individu. Ada enam tingkat 

keterampilan, yaitu:  

1) Gerakan refleks (keterampilan dalam gerakan tidak 

sadar).  

2) Keterampilan gerak dasar.  

3) Keterampilan persepsi, termasuk visual, pendengaran, 

motorik dan diferensiasi lainnya.  
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4) Kemampuan fisik seperti kekuatan, keserasian dan 

ketepatan.  

5) Keterampilan bergerak mulai dari keterampilan 

sederhana hingga keterampilan kompleks.  

6) Keterampilan yang berhubungan dengan komunikasi 

non-diskursif seperti gerakan ekspresif dan 

interpretatif.
62

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Syah mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu:  

a. Faktor internal (faktor dalam diri peserta didik), yaitu 

kondisi fisik dan mental peserta didik seperti keadaan 

jasmani peserta didik dan bakat dan minat dari peserta 

didik tersebut. 

b. Faktor Eksternal (faktor eksternal dari diri peserta 

didik itu sendiri), yaitu keadaan lingkungan peserta 

didik seperti kondisi keluarga, guru, dan teman 

pergaulan.  

c. Faktor Pendekatan Pembelajaran (Learning 

Approach) yaitu upaya peserta didik untuk belajar, 

termasuk strategi dan metodologi yang digunakan 

oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran pada topik tersebut.
63

 

Faktor-faktor di atas memiliki dampak yang besar pada 

hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar harus segera ditangani agar perkembangan 

hasil belajarnya tidak terganggu. 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dan hipotesis yang akan di uji di namakan 
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(Oktober 2017), h. 113-114. 

63 Ariska Destia Putri Dan Syofnidah Ifrianti, Op. Cit., h. 4. 
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hipotesis kerja (H1). Hipotesis kerja merupakan hipotesis yang 

menerangkan adanya hubungan antara variabel independen (X) 

dan variabel dependen (Y) yang diteliti. Perolehan perhitungan H1 

tersebut, akan dipakai sebagai dasar penyelidikan informasi 

penelitian. Masih sementara sebab suatu jawaban disampaikan 

baru didasarkan pada teori yang bersangkut paut, belum 

didasarkan dari peristiwa yang berdasarkan pengalaman yang di 

dapat melewati mengumpul data, maka itu jawaban teoritis dari 

rumusan masalah tersebut juga bukan dari observasi atau 

percobaan.  

1. Hipotesis penelitian yang ditetapkan yaitu terdapat pengaruh 

e-modul berbasis science technology society terhadap hasil 

belajar kelas IV SD MUhammadiyah Pringsewu. 

2. Hipotesis statistik 

H0 : Tidak ada pengaruh e-modul berbasis science technology 

society terhadap hasil belajar kelas IV SD MUhammadiyah 

Pringsewu. 

H1 : Ada pengaruh e-modul berbasis science technology 

society terhadap hasil belajar kelas IV SD MUhammadiyah 

Pringsewu. 
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