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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengembangan dan 

produk pengembangan modul berbasis pengalaman yang valid, praktis, dan efektif 

pada materi teks fabel siswa kelas VII SMP Negeri 6 Padang. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian modul yang disusun oleh 

Purwanto (2009),  dan  pengertian teks fabel yang disusun oleh Sukiman (2012). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan 

model 3-D yang terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap pendefenisian (define), 

perancangan (design), pengembangan (develop). Modul berbasis pengalaman 

divalidasi oleh pakar. Kepraktisan modul dilihat melalui respon guru dan siswa 

serta analisis pelaksanaan dan hasil pembelajaran dengan menggunakan modul 

yang dirancang. Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 

Pertama, proses pengembangan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pendefenisian 

yang menganalisis kurikulum, konsep, dan siswa. Pada tahap perancangan 

dilakukan perancangan kerangka modul dan penulisan kerangka modul berbasis 

pengalaman. Modul tersebut berisi langkah-langkah menulis teks fabel 

berdasarkan pengalaman siswa. Kedua, pada tahap pengembangan modul 

didapatkan hasil validasi dari pakar sebesar 95 dengan kategori sangat valid. 

Praktikalitas modul berdasarkan respon praktisi ada dua yaitu: pertama, 

praktikalitas oleh guru sebesar 96,47 dengan kategori sangat praktis. Praktikalitas 

siswa pada ujicoba pertama sebesar 83,45 dengan kategori praktis, sedangkan 

pada ujicoba kedua sebesar 95 dengan kategori sangat praktis. Efektivitas modul 

terdiri dari hasil belajar dan aktivitas nilai siswa adalah 67,55 dengan kualifikasi 

lebih dari cukup, sedangkan pada postes sebesar 86,88 dengan kualifikasi baik 

sekali. Aktivitas siswa  selama prses pembelajaran adalah sebesar 94 dengan 

kriteria baik sekali. Berdasarkan uraian analisis data dapat disimpulkan: (a) proses 

pengembangan modul berbasis pengalaman terdiri atas tiga tahap yaitu, 

pendefenisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), (b) modul 

berbasis pengalaman valid, praktis, dan efektif untuk pembelajaran menulis teks 

fabel karena terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 6 Padang. 
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