
MODUL PEMBELAJARAN

PENGERTIAN MODUL PEMBELAJARAN

 Merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 
pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara 
sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar

 Suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu 
yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk 
digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman 
penggunaannya untuk para guru

TUJUAN 

 Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di 
sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai 
tujuan secara optimal 



KARAKTERISTIK MODUL 

PEMBELAJARAN
a. Setiap modul harus memberikan informasi dan memberikan petunjuk 

pelaksanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang 
peserta didik, bagaimana melakukannya, dan sumber belajar apa yang 
harus digunakan.

b. Modul merupakan pembelajaran individual, sehingga mengupayakan untuk 
melibatkan sebanyak mungkin karakteristik peserta didik. 

c. Pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk membantu peserta didik 
mencapai tujuan pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin, serta 
memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara aktif.

d. Materi pembelajaran disajikan secara logis dan sistematis, sehingga peserta 
didik dapat mengetahui kapan dia memulai dan kapan mengakhiri suatu 
modul, dan tidak menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang harus 
dilakukan atau dipelajari.

e. Setiap modul memiliki mekanisme untuk mengukur pencapaian tujuan 
belajar peserta didik, terutama untuk memberikan umpan balik bagi peserta 
didik dalam mencapai ketuntasan belajar. 



KOMPONEN MODUL 

PEMBELAJARAN

a. Lembar kegiatan peserta didik

b. Lembar kerja

c. Kunci lembar kerja

d. Lembar soal

e. Lembar jawaban

f. Kunci jawaban 



Contoh Format Modul 
MODUL

a. Pendahuluan

Bagian ini berisi deskripsi umum, seperti materi yang disajikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap

yang akan dicapai setelah belajar; termasuk kemampuan awal yang harus dimiliki untuk

mempelajarimodul tersebut.

b. Tujuan Pembelajaran

Bagian ini berisi tujuan-tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh setiap peserta didik

setelah mempelajari modul.

c. Tes Awal

Tes ini berguna untuk menetapkan posisi peserta didik, dan mengetahui kemampuan awalnya, untuk

menentukan dari mana ia harus memulai belajar, dan apakah perlu untuk mempelajari modul tersebut

atau tidak.

d. Pengalaman Belajar

Bagian ini merupakan rincian materi pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran khusus, yang

berisi sejumlah materi, diikuti dengan penilaian formatif sebagai balikan bagi peserta didik tentang

tujuan belajar yang dicapainya.

e. Sumber Belajar

Pada bagian ini disajikan tentang sumber-sumber belajar yang dapat ditelusuri dan digunakan oleh

peserta didik. Penetapan sumber belajar ini perlu dilakukan dengan baik oleh pengembang modul,

sehingga peserta didik tidak kesulitan memperolehnya.

f. Tes Akhir

Tes akhir ini instrumennya sama dengan isi tes awal, hanya lebih difokuskan pada tujuan terminal

setiap modul.



KEUNGGULAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MODUL

a. Berfokus pada kemampuan individual peserta didik, 
karena pada hakekatnya mereka memiliki 
kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih 
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.

b. Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui 
penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul 
yang harus dicapai oleh peserta didik.

c. Relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya 
tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga peserta 
didik dapat mengetahui keterkaitan antara 
pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. 


