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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Prinsipnya ‚Pedoman Transliterasi Arab Latin‛ yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama 

R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 

0543/b/U/1987.  

A. Transliterasi Arab-Latin   

1. Konsonan   

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ذ

 Kha Kh kadan ha ش

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش
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 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Sad S Es ؾ

 Dad D De ض

 Ta T Te ط

 Za Z Zet ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

Lanjutan 

1 2 3 4 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah , apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).   
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2. Vokal   

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

َِِ  Kasrah I I اِ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:   

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ـَىْْ

 Fathah dan wau Iu i dan u ـَوْْ

Contoh: 

 haula : َهـْوْل  kaifa : َكـْيـفَْ

3. Maddah   

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ٖ...َْْْْا ...َْ  
Fathah dan alif 

atau ya 
A a dan garis di atas 

ـِِْٗ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 
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 Dammah dan wau U u dan garis di atas ـُــو

Contoh: 

 mata : يا ثَ 

 rama : َزَيٗ

ْٛمَ   qila : لِ

ثُ  ْٕ ًَٚ : yamutu   

4. Ta marbut}ah   

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-literasinya adalah [h].   

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َضتُاْل ْطفَالِ  ْٔ  raudah al-atfal : َز

َُْٚتُ  ِد ًَ اَْنفاِضهَتُ  اَْن  : al-madinah al-fadilah 

تُ  ًَ  al-hikmah :  اَنِسْك

5. Syaddah (Tasydid ) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ِّْ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.   

Contoh: 

 rabbana : َزبُّاَ   

ُْٛا   najjaina : ََدَّ
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ُِْاَنَسّك   : al-haqq 

 al-hajj : اَنَسّح ُ 

 nu‚ima : َُعَّى  

 ٌّٔ  aduwwun‘ : َعدُ

Jika huruf ْىber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah 

( ّٖ ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

 ٌّٗ  Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعِه

  ٗ  Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَسب

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufْال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

ْيُط  ّّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : اَنّػ

نَصنت ُ   al-zalzalah (az-zalzalah)  : اَنصَّ

 al-falsafah  : اَنفَْهعفَت ُ 

 al-biladu  : اَنبَلَدُ  

7. Hamzah   

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
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kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta’muruna : حأُيُس

ُء  ا ْٕ نُّ  : al-nau’ 

ٌء   ْٙ  syai’un : َؼ

 umirtu : أُِيْسثُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia   

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz labi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (هللا)   

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ للاِ  ْبِِاللاِْ dinullah  ِدٚ  billah   
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:   

ِت للاِ  ًَ ْٙ َزز  hum fi rahmatillah  ُْْى فِ

10. Singkatan   

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

Daftar Singkatan : 

Cet. = Cetakan 

saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam 

swt. =subhanahuwa ta‘ala 

QS.  = al-Qur’an Surat 

t.p. = Tanpa penerbit 

h = Halaman 

RPP = Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

KI = Kompetensi Inti 

KD  = Kompetensi Dasar 

KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal  

LKS = Lembar Kerja Peserta didik  

SKI  = Sejarah Kebudayaan Islam  
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ABSTRAK  

Nama   : Sitti Aisyah   

NIM   : 80200217039   

Judul Tesis  : Pengembangan Bahan Ajar Modul Sejarah Kebudayaan Islam 

Berbasis Problem Solving Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani 

Polewali Mandar.   

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui analisis kebutuhan pengembangan 

bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving, 2) 

menganalisis tingkat kevalidan pengembangan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan 

Islam berbasis problem solving, dan 3) menganalisis tingkat keefektifan 

pengembangan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving, 

dan 4) menganalisis tingkat kepraktisan pengembangan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving.   

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (R&D) yang menghasilkan 

bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving. Prosedur 

pengembangan mengacu pada model pengembangan Borg and Gall yakni: (1) Potensi 

Masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi 

Desain, (6) Uji coba Produk, (7) revisi Produk, dan (8) Uji coba Pemakaian. Subjek 

uji coba adalah peserta didik kelas VII.C MTs. Syekh Hasan Yamani Polewali 

Mandar dengan jumlah 25 orang. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan 

angket. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara, kuesioner lembar validasi 

ahli media, ahli materi, kuesioner respons peserta didik dan tes hasil belajar.   

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: (1) berdasarkan hasil wawancara 

identifikasi kebutuhan ditemukan beberapa kendala yang dialami pada saat 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (2) hasil validasi oleh tim ahli materi 

diperoleh rerata 3,67 dengan kriteria sangat layak dan ahli media diperoleh rerata 

3,76 dengan kriteria sangat layak, (3) uji coba produk pada uji coba kelompok kecil 

diperoleh rerata 3,31 dengan kategori sangat layak dan uji coba kelompok besar 

diperoleh rerata 3,37 dengan kriteria sangat layak. Analisis data hasil belajar terhadap 

penggunaan produk menggunakan perbandingan rata-rata pre-test sebesar 42,8 dan 

post-test sebesar 85,4 menggunakan rumus N-gain dengan nilai Gain skor 0,71 

menunjukkan bahwa bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem 

solving efektif digunakan dalam proses pembelajaran, (4) kepraktisan produk berada 

pada kategori sangat praktis dengan perolehan rerata skor 84,0%.   

Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan bahan ajar modul yang telah 

memenuhi syarat kevalidan dan keefektifan serta disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik kemudian didesain menarik dan peserta didik memiliki pengalaman 

belajar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pemanfaatan 

bahan ajar modul ini dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa 

bimbingan pendidik dan apabila peserta didik kesulitan, pendidik dapat membimbing 

agar peserta didik mudah memahami materi di dalam bahan ajar modul tersebut.   
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ABSTRACT 

Name   : Sitti Aisyah   

Student ID  : 80200217039   

Title  : Development of Islamic Cultural History Module Teaching 

Materials with a Problem-Solving Approach to Improve Student 

Learning Outcomes at Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar 

Madrasah.   

The objectives of this study were to determine the need for developing 

problem solving-based Islamic Cultural History module teaching materials, to 

analyze the level of validity of developing problem solving-based Islamic Cultural 

History module teaching materials, to analyze the effectiveness of developing 

problem solving-based Islamic Cultural History module teaching materials, and to 

analyze the practicality of developing problem solving-based Islamic Cultural History 

module teaching materials.   

This research included development research (R&D) that resulted in the 

creation of problem-solving-based teaching materials for the Islamic Cultural History 

module. The development procedure followed the Borg and Gall model, which 

included the following steps: (1) Identification of Potential Issues, (2) Data 

Collection, (3) Product Design, (4) Design Validation, (5) Design Revision, (6) 

Product Trial, (7) Product Revision, and (8) Usage Trial. The test subjects consisted 

of 25 students from class VII.C MTs. Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar. 

Interviews, and questionnaires were used to collect data. A media expert validation 

sheet questionnaire, a material expert questionnaire, a student response questionnaire, 

and a learning outcomes test were used as research instruments.   

According to the study's findings, (1) several obstacles to learning Islamic 

Cultural History were identified during the needs identification interview, (2) the 

results of the validation by the material expert team yielded an average of 3.67 with 

very feasible criteria and media experts yielded an average of 3.76 with very feasible 

criteria, (3) product trials in small group trials yielded an average of 3.31 with very 

feasible criteria, and (4) media experts yielded an average of 3.76 with very feasible 

criteria. The analysis of learning outcomes data on the product included a comparison 

of the average pre-test score of 42.8 to the average post-test score of 85.4 using the 

N-gain formula, resulting in a Gain score of 0.71, indicating that the teaching 

materials for the Islamic Cultural History module emphasized problem solving. (4) 

the product was effectively used in the learning process, and (4) the product's 

practicality was rated as very practical, with an average score of 84.0 percent.   

This research entailed the development of module teaching materials that met 

the requirements for validity and effectiveness, were tailored to the needs of students, 

and were then attractively designed to ensure that students had a learning experience 

that was contemporary and technologically advanced. Students can use the module's 

teaching materials independently without the guidance of an educator, and if students 

encounter difficulties, the teacher can assist them in easily comprehending the 

material in the module's teaching materials.    
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Pendidikan agama Islam dalam masyarakat sangatlah 

penting. Melalui pendidikan dan pengajaran berdampak pada akhlak yang baik serta 

ajaran agama bukan hanya ritual belaka tetapi sampai kepada aktualisasi ajaran dan 

nilai agama yang dijadikan sebagai pandangan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari.  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran 
Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan hidup) seseorang. 
Maksudnya, segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu 
seorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuh 
kembangkan ajaran Islam serta nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai 
pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan 
dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.1   

Jadi dengan demikian bahwa Pendidikan agama Islam adalah usaha yang 

berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak, diharapakan setelah selesai 

pendidikannya mereka dapat memahami, menghayati dan  mengamalkan ajaran Islam 

sebagai pedoman dan jalan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Pendidikan Agama Islam dimaknai dari dua sisi yaitu: pertama, dipandang sebagai 

sebuah mata pelajaran seperti dalam kurikulum sekolah umum. Kedua, berlaku 

sebagai rumpun pelajaran yang terdiri atas mata pelajaran Akidah Akhlak, Fiqih, 

Qur’an Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab seperti yang diajarkan di 

Madrasah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sistematis dan terencana 

yang diterapkan pada suatu organisasi yang disebut lembaga pendidikan atau sekolah.   

                                                           
1Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 

7-8.   
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Ramayulis menyatakan Pendidikan Agama Islam di sekolah bukan sekadar 
memenuhi otak peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik 
tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang beriman dan 
bertaqwa kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan 
pada jenjang yang lebih tinggi.

2
    

Salah satu dari tujuan pendidikan agama Islam berkaitan dengan masyarakat, 

mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, dan 

memperkaya pengalaman masyarakat. Pendidikan agama Islam memiliki beberapa 

fungsi antara lain menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu 

dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan 

yang bersangkutan dari generasi tua kepada generasi muda dan mendidik anak agar 

beramal saleh di dunia. Selain itu pendidikan agama Islam mempunyai peran penting 

dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang madani, yaitu pertama 

Menanamkan pemahaman Islam secara komperhensip agar peserta didik mampu 

mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya.   

Setiap lembaga pendidikan tentu memiliki kurikulum acuan pelaksanaan 

pembelajaran, kurikulum tersebut merupakan interaksi pendidikan antara pendidik 

dan peserta didik, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan hanya bergantung 

kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik sebagai anak didik. 

Belajar perspektif agama Islam merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman agar 

memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan 

mereka serta Allah SWT. akan memberikan kelapangan untuknya dalam bermajelis.3  

Hal tersebut dituliskan dalam QS Al- Mujaadalah/58:11 yang berbunyi berikut:  

 

                                                           
2Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Cet. VII; Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 

22.  
3Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62.   
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ا ْٕ َْٛم نَُكْى حَفَعَُّس ا اِذَا لِ ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ا انَِّر َٓ ٰٓاَٚ  َْٛم  ٰٚ اِذَا لِ َٔ ُ نَُكْىْۚ  ا َْٚفَعرِ ّٰللاه ْٕ ٰدِهِط فَاْفَعُس ًَ فِٗ اْن
ُ بِ  ّٰللاه َٔ حُٕا اْنِعْهَى دََزٰخٍجٍۗ  ْٔ ُ ٍَ ا ْٚ انَِّر َٔ ُكْىْۙ  ُْ ا ِي ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ُ انَِّر ا َْٚسفَعِ ّٰللاه ْٔ َُْؽُص ا فَا ْٔ َُْؽُص ا ا ًَ

ٌْٛس  ٌَ َخبِ ْٕ هُ ًَ  ١١حَْع
Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.4   

Hasbi ash-Shiddiqy berkomentar dengan menafsirkan bahwa apabila 

dikatakan kepadamu (wahai kaum muslimin), (“lapangkanlah sedikit tempat duduk 

untuk diduduki saudara-saudaramu”).5 Maka hendaklah kamu berbaik hati memberi 

ruang agar Allah memberikan keluasan kepadamu, karena orang yang memberi 

saudaranya kelapangan di dalam majelisnya akan Allah berikan keluasan kepadanya 

bahkan memuliakannya karena mengingat bahwa pembalasan itu sejenis amalan. 

Serta Allah Swt. akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat.   

Berdasarkan ungkapan di atas janganlah salah seorang di antara kita 

membiarkan begitu saja saudara seiman kita tidak berpendidikan, ayat ini mengajak 

kepada setiap pembacanya agar memperhatikan keadaan sekitar serta memberikan 

kepada setiap orang untuk mengenyam pendidikan. Menuntut ilmu merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim, apalagi ilmu tersebut di perlukan agar umat muslim 

dapat menjalankan dengan baik dan benar tata cara beribadah kepada Allah SWT. 

Surat Al- mujadalah di atas sangat berkaitan dengan sentra pendidikan baik itu 

keluarga, masyarakat, masjid dan juga sekolah karena setiap lembaga pendidikan 

berpeluang memberikan konstribusi yang besar dan konstribusi itu berkembang 

                                                           
4Departemen Agama RI, Al- quran Wanita dan Keluarga (Depok: Al Huda, 2016), h. 544.  

5 Tengku M. Hasbi Al- Shiddiqy, Tafsir Al- Quran al – Majid jilid 5 (Cet. II; Jakarta: PT. 

Pustaka Rizki Putra Semarang, 2005), h. 4000.   
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bukan hanya pada urusan individu tetapi juga berkembang pada orang lain. 

Pentingnya mempunyai ilmu pendidikan tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri 

semata tetapi mempunyai pemahaman tentang ilmu pendidikan juga berdampak pada 

sosial atau kehidupan bermasyarakat bahkan juga bangsa dan negara.   

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang 
ada dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada peserta 
didik jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah 
Aliyah. Ruang lingkup kajian SKI adalah tentang pertumbuhan dan 
perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga 
peserta didik dapat mengenal dan meneladani tokoh-tokoh Islam.6   

Pembelajaran tersebut menekankan pada kemampuan peserta didik untuk 

mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh 

berprestasi dan mengaitkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan fenomena sosial, 

budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam masa kini dan masa yang akan datang. Ruang 

lingkup kajian mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah tentang pertumbuhan 

dan perkembangan agama Islam dari kondisi masyarakat Arab pra Islam, masa Nabi 

Muhammad SAW., Khulafaurrasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah sampai 

zaman sekarang sehingga peserta didik diharapkan dapat memahami peristiwa-

peristiwa mengenal dan meneladani tokoh-tokoh Islam serta mencintai agama Islam.  

Setidaknya ada dua hal yang dapat dipahami tentang lingkup kajian Sejarah 
Kebudayaan Islam tersebut, yaitu: konten materinya mengenai pertumbuhan 
dan perkembangan agama Islam, dan tujuannya adalah menjadikan peserta 
didik mengenal dan semakin mencintai Islam sebagai agama yang dianutnya.7    

Realita pembelajaran selama ini pendidik lebih terfokus pada content 

materinya yang tersebar dalam silabus sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran, 

                                                           
6Peraturan Menteri Agama RI no. 912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata 

Pelajaran PAI dan Bahasa Arab, h. 35.   
7Isti’anah Abubakar,“Pengembangan Materi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Pada Madrasah 

Tsanawiyah”, Jurnal Madrasah 4, no. 2 (2012): h. 235.    
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sedangkan pengembangan bahan ajar terkait dengan tujuan pembelajaran SKI belum 

banyak disentuh dan dibelajarkan pendidik kepada peserta didik. Inilah yang 

menjadikan mereka masih berpandangan bahwa mata pelajaran tersebut adalah 

dongeng dan kisah saja. Ini sesuai dengan penekanan kemampuan yang dibebankan 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yaitu kemampuan untuk mengambil 

ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi 

dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni 

dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.  

Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani adalah salah satu Madrasah 

swasta yang ada di Polewali Mandar. Berdasarkan hasil survei pra penelitan yang 

telah dilakukan melalui wawancara awal pada tanggal 20 April 2021 dengan ustadzah 

Haeriyah, S.Pd.I dan Fadliah, S.Ag bahwa bahan ajar yang digunakan selama proses 

pembelajaran hanya menggunakan buku paket Sejarah Kebudayaan Islam dan belum 

pernah menggunakan bahan ajar lain, serta metode dan strategi pembelajaran yang 

biasa digunakan adalah metode ceramah dan menghafal. Pendidik juga 

mengungkapkan buku paket SKI tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

peserta didik dalam kegiatan belajar, serta kurangnya perhatian dan minat peserta 

didik saat proses pembelajaran sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik.   

Masalah yang didapat di lokasi penelitian adalah terbatasnya sarana bahan ajar 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani hanya 

menggunakan buku paket cetak Sejarah Kebudayaan Islam dan belum pernah 

menggunakan bahan ajar lain, materi yang disajikan masih terlalu luas dan sulit 

dipahami, buku paket cetak tersebut belum sepenuhnya dapat mengembangkan 

kompetensi peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda 
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sehingga memerlukan bahan ajar yang kontekstual serta metode yang digunakan juga 

kurang variatif yang mana pendidik hanya menggunakan metode ceramah dan 

menghafal. Materi yang terdapat pada buku pembelajaran tersebut sudah cukup 

lengkap hanya saja penjelasannya terlalu banyak dan kurang dapat membantu peserta 

didik untuk belajar secara mandiri, sehingga dapat berimbas pada hasil belajar 

mereka serta tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik dan maksimal.  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan peserta didik, ada yang 

mengatakan “membaca buku paket Sejarah Kebudayaan Islam itu harus berulang-

ulang, tidak bisa langsung paham dan bahasanya kadang sulit dipahami”. Selain itu, 

ada yang mengatakan “pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelihatannya mudah saat 

diterangkan, tapi jika sudah masuk latihan soal itu sulit, karena materinya sangat 

banyak dan kita juga tidak tahu materi mana saja yang akan masuk”. Sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa buku paket Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas VII di 

Madrasah Tsanawiyah tersebut yang digunakan masih belum menunjang selama 

proses pembelajaran sehingga peserta didik merasa kesulitan dan kadang merasa 

bosan untuk belajar. Ketika membaca buku tersebut, peserta didik juga belum tentu 

bisa langsung mengetahui dan memahami materi yang tertulis di dalamnya. Untuk itu 

sekolah dan pendidik perlu untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas dan melaksanakan 

berbagai jenis kegiatan yang mendukung, seperti kegiatan pengembangan pendidikan 

peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, media pembelajaran, serta dana 

yang cukup akan membuat kegiatan belajar mengajar berjalan secara maksimal.   

Berdasarkan hasil data nilai rapor semester genap tahun pelajaran 2020/2021 

yang di peroleh dari ketua panitia akhir tahun bahwa hasil belajar mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam peserta didik kelas VII masih banyak yang belum 
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mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70, dari 

seluruh jumlah 87 orang hanya 30 orang yang dinyatakan lulus di atas kriteria 

ketuntasan minimum sedangkan sisanya 44 orang dinyatakan tidak lulus dan 13 orang 

lainnya dinyatakan tidak mengikuti ujian. Data hasil belajar tersebut di atas 

menunjukkan bahwa presentase peserta didik yang tidak lulus ujian lebih besar 

daripada peserta didik yang lulus ujian. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan 

pemahaman materi yang dimiliki peserta didik, hal tersebut menjadi salah satu faktor 

menurunnya hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam di Mts. Syekh Hasan Yamani.   

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan 

nasional tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 

pasal 10 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada 

satuan pembelajaran untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah bab 3 tentang 

desain dan pengembangan, Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mengacu pada Standar Isi.8   

Salah satu elemen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

sumber belajar. Dengan demikian, pendidik diharapkan untuk mengembangkan bahan 

ajar sebagai salah satu sumber belajar. Berbagai macam bahan ajar kini banyak 

digunakan oleh pendidik dalam menunjang kegiatan belajar yang optimal, pemilihan 

bahan ajar tergantung pada persoalan dan kondisi kebutuhan peserta didik yang ada 

dalam proses pembelajaran. Meskipun masyarakat banyak tertarik oleh dunia 

                                                           
8Peraturan Pemerintah no 57 tahun 2021 dan Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016.   
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elektronik yang lebih modern, tetapi bahan ajar cetak tidak akan ditinggalkan sebagai 

sarana penunjang pembelajaran. Bahan ajar cetak dalam berbagai bentuk dapat 

dikirim ke tempat terpencil dan dapat digunakan atas dasar pembelajaran mandiri.  

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 
sistematis, di dalamnya memuat seperangkat kegiatan belajar yang terencana 
dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang 
spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, 
sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing.9   

Modul berbeda dengan buku ajar karena modul memberikan informasi dan 

petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, 

memfokuskan pada tujuan pembelajaran yang spesifik, serta terdapat mekanisme 

pengukuran yang merupakan kriteria atau standar kelengkapan dan kelayakan isi pada 

modul. Modul juga dikemas secara sistematis dan didesain menarik dengan cakupan 

materi, metode, dan evaluasi yang dapat dipakai perseorangan agar tercapai 

kompetensi atau kemampuan yang diharapkan serta dapat dipelajari secara mandiri.    

Modul pembelajaran bermanfaat sebagai buku pedoman yang dapat 

membantu peserta didik dalam memahami dan mengulang-ulang materi yang telah 

diajarkan sebelumnya secara mandiri, sehingga peserta didik tidak mudah lupa 

dengan materi-materi tersebut. Modul juga dapat membantu peserta didik untuk 

membaca atau mempelajari materi yang akan diajarkan selanjutnya, sehingga pada 

saat pembelajaran berlangsung peserta didik dapat aktif dan tidak lagi sibuk membaca 

materi pelajaran karena sudah dipelajari di rumah. Jadi, pada saat pembelajaran 

berlangsung peserta didik dapat berdiskusi atau menanyakan hal-hal penting atau 

yang tidak mereka pahami dari isi modul dan bagi peserta didik yang belum tuntas 

belajarnya dapat mempelajarinya kembali secara mandiri sebelum pindah ke materi 

                                                           
9 Daryanto, Menyusun Modul (Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru dalam Mengajar) 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 9.   
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selanjutnya. Karena modul telah dikemas secara sistematis dan memuat pengalaman 

belajar yang didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajarnya.  

Modul disusun dengan tujuan menuntut kemampuan peserta didik memahami 

suatu masalah, mendapatkan informasi/data, menumbuhkan kemandirian belajar, 

serta mencari dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Deskripsi bentuk 

fisik menggunakan kertas A4 dan pengetikan teks font Century Gothic dan Calibry, 

tata letak dan motif dibuat beragam dengan memberikan gambar-gambar ilustrasi 

pendukung yang sesuai. Modul tersusun atas tiga bagian yaitu: (1) bagian 

pendahuluan yang memuat cover/sampul modul, tim penyusun, kata pengantar, daftar 

isi dan petunjuk penggunaan modul. (2) bagian inti memuat kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi dan 

model pembelajaran problem solving. (3) bagian penutup memuat rangkuman materi, 

latihan-latihan soal, uji kompetensi, kunci jawaban, daftar pustaka dan refleksi.  

Problem Solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan 
pada pengajaran dan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan 
keterampilan. Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai persoalan yang tidak 
rutin dan belum dikenal cara penyelesainnya. Justru problem solving adalah 
mencari atau menemukan solusi penyelesaian (menemukan pola, aturan).10   

Modul yang akan dikembangkan adalah modul Sejarah Kebudayaan Islam 

berbasis model pembelajaran problem solving berbentuk visual yang dicetak atau 

print out, modul yang dikembangkan ini terbatas hanya pada pokok bahasan kondisi 

masyarakat Arab pra Islam yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar serta indikator pencapaian yang tercantum dalam silabus kurikulum 2013. 

Modul tersebut disusun berdasarkan alur penyusunan modul atau sesuai kriteria yang 

meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, serta kelayakan bahasa dan tampilan.  

                                                           
10Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014), h. 135.   



 
 
 

10 
 

Model pembelajaran problem Solving memiliki manfaat dalam melatih 

kemampuan akademis peserta didik untuk belajar bersikap kritis dan melatih dalam 

penyelesaian masalah, sebab peserta didik diberikan pertanyaan untuk dicarikan 

bagaimana mencari solusi pemecahannya. Sehingga model pembelajaran problem 

solving sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas berpikir 

peserta didik dalam mengembangkan dan memperlancar kurikulum 2013 saat ini.11  

Model pembelajaran pemecahan masalah ini bukan hanya sekadar model 

belajar, namun merupakan suatu cara berpikir. Sebab dalam prosesnya dilakukan 

yaitu berawal dari mencari data, menemukan solusi pemecahan masalah hingga pada 

tahap menarik kesimpulan. Permasalahan diajukan oleh pendidik kepada peserta 

didik untuk dicari solusi penyelesaiannya, kemudian dijadikan suatu pembahasan 

sebagai suatu kegiatan belajar, permasalahan yang ada tentunya dirumuskan dari 

pokok materi bahasan yang terdapat dalam mata pelajaran selama pembelajaran.   

Pembelajaran yang hanya mengandalkan hand out dan ringkasan materi 
memang dapat memberikan ringkasan pelajaran yang bisa disampaikan dalam 
waktu singkat dan dapat dipahami lebih cepat. Tetapi, akibatnya peserta didik 
hanya dapat memahami secara sederhana aplikasi pembelajaran yang bersifat 
dangkal. Sedangkan, secara konseptual teori-teoriyang membangun pemahaman 
secara mendalam tidak dapat dijabarkan dengan sistematis dan berkelanjutan.12   

Pengembangan modul tidak hanya sekadar mengumpulkan materi yang 

langsung diajarkan kepada peserta didik, tetapi dilakukan analisis kebutuhan dan 

berbagai proses yang sistematis. Proses penyusunan seperti ini dapat menjangkau 

kebutuhan peserta didik yang sesungguhnya sehingga materi pembelajaran yang 

disampaikan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dengan demikian, pembaharuan 

                                                           
11Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 84.   

12 Muhammad Yaumi, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi”. Lentera Pendidikan 15, no. 2 (2016): h. 144.   
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dalam bahan ajar sangat penting dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.   

Modul dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu: pertama, 

dengan menggunakan modul peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar sesuai 

dengan kecepatan dan kemampuan sendiri, karena kecepatan dan kemampuan mereka 

di dalam satu kelas berbeda-beda. Kedua, peserta didik dapat belajar mandiri dengan 

menggunakan modul. Karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga 

aktivitas belajar mereka dapat meningkat. Ketiga, dengan menggunakan modul 

peserta didik dapat mengetahui hasil belajar sendiri, apabila tingkat keberhasilannya 

masih rendah, mereka dapat mempelajari materi yang kurang dikuasai itu kembali.   

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi salah satu referensi peneliti 

dalam melakukan penelitian ini adalah Pengembangan Bahan Ajar Fikih Berbasis 

Multimedia Kelas VII SMP Immim Putra Makassar oleh Afif Zuhdy Idham prodi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

Penelitian ini mengacu pada langkah-langkah desain pengembangan Alessi & Trollip, 

yang dikelompokkan atas tiga prosedur pengembangan, meliputi: a) tahap 

perencanaan (planning), b) tahap desain (design), dan c) tahap pengembangan 

(development). Uji coba produk pada 32 siswa kelas VII SMP IMMIM Putra 

Makassar, produk yang dihasilkan efektif dalam pembelajaran fikih di kelas VII SMP 

IMMIM Putra Makassar, terbukti dengan nilai pre-test sebesar 56,68 dan post-test 

sebesar 82,18 setelah dikalkulasikan dengan nilai Gain memperoleh Skor 0,58.  

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi kedua oleh peneliti adalah 

Pengembangan Modul Bahan Ajar Sejarah Berbasis Perjuangan Masyarakat 

Tengaran Selama Revolusi Fisik Untuk Meningkatkan Nasionalisme oleh Dimas 
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Anggoro, Wasino dan Sariyatun dalam jurnal Swadesi tahun 2020. Model 

pengembangan modulnya menggunakan model ADDIE, hasil penilaian dari para ahli 

terhadap modul pada aspek media sebesar 92,72% (sangat baik) dan aspek materi 

sebesar 93% (sangat baik). Modul diujicobakan kepada 35 peserta didik terbukti 

dapat dibelajarkan sebagai materi pelajaran sejarah Indonesia. Modul terbukti 

memberi pengaruh terhadap peningkatan nasionalisme peserta didik dibanding bahan 

ajar konvensional dengan skor rerata post-test nasionalisme kelas eksperimen sebesar 

85,53 (sangat baik) sedangkan pada kelas kontrol 77,00 berada pada kategori (baik).  

Perbedaan dari penelitian di atas dengan yang akan dilakukan oleh peneliti 

terletak pada langkah-langkah pengembangan serta hasil produk yang dihasilkan, 

yaitu pengembangan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam menggunakan 

model pembelajaran Problem Solving untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas VII serta prosedur pengembangan yang digunakan mengacu pada model 

pengembangan Borg and Gall yang terdiri atas delapan tahapan pengembangan.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis kebutuhan bahan ajar peserta didik kelas VII di Madrasah 

Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar?   

2. Bagaimana tingkat kevalidan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving 

pada peserta didik kelas VII Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani?   

3. Bagaimana tingkat keefektifan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar?    



 
 
 

13 
 

4. Bagaimana tingkat kepraktisan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving 

pada peserta didik kelas VII Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani?   

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian   

Peneliti menguraikan dan membahas variabel yang terdapat dalam penelitian 

ini yang dimaksudkan agar pembaca dapat memahami dengan jelas objek kajian yang 

dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:   

1. Pengembangan Bahan Ajar Modul Sejarah Kebudayaan Islam Berbasis 

Problem Solving     

Pengembangan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem 

solving adalah suatu usaha atau suatu proses yang dilakukan secara sistematis oleh 

pendidik atau instruktur dalam mengidentifikasi, mengumpulkan data, 

mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan bahan pembelajaran yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien dalam mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah proses menghasilkan produk berupa bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan 

Islam berbasis model pembelajaran problem solving pada pokok bahasan materi 

“Kondisi Masyarakat Arab Pra Islam” di Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan 

Yamani kelas VII.C semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 di Desa Parappe 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.     

Model pembelajaran Problem Solving adalah suatu model pembelajaran yang 

melakukan pemusatan pada pengajaran dan pemecahan masalah yang diikuti dengan 

penguatan keterampilan. Saat proses pembelajaran peserta didik akan diberikan 

permasalahan yang kemudian harus diselesaikan dengan cara mencari data, 

menemukan solusi cara penyelesaian permasalahannya dan menarik kesimpulan.    



 
 
 

14 
 

2. Hasil Belajar Peserta Didik   

Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik setelah menggunakkan produk bahan ajar yang telah 

disebutkan di atas untuk mengetahui keefektifan penggunaan produk tersebut pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi kondisi masyarakat Arab pra Islam.    

D. Kajian Pustaka   

Adapun beberapa kajian pustaka yang mendukung penelitian ini, yaitu:  

1. Nurhairunnisah 2020, hasil Penelitian ini menghasilkan bahan ajar interaktif 

digital yang dikemas menggunakan Compact Disk (CD), berdasarkan penilaian 

ahli materi, ahli media dan subyek uji coba produk yang dihasilkan efektif 

meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik terbukti dengan 

nilai rata-rata pre-test sebesar 22,65 meningkat pada post-test sebesar 74,23 

dengan nilai gain skor 0,71. 13 Perbedaan dari penelitian ini yaitu, dalam 

penelitian Nurhairunnisah membahas tentang pengembangan bahan ajar 

interaktif digital yang dikemas menggunakan Compact Disk (CD) sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pengembangan bahan ajar modul 

Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving, prosedur yang digunakan 

juga berbeda yaitu prosedur pengembangan Borg and Gall dan mata pelajaran 

yang berbeda pula yaitu Sejarah Kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 

VII.C di madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar.    

2. Rumainur 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran 

berbasis multimedia autoplay yang digunakan memiliki tingkat keefektifan dan 

                                                           
13Nurhairunnisah, “Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Matematika Pada Siswa Sma Kelas X”, Thesis (Yogyakarta: Pps. Universitas Negeri 

Yogyakarta 2017), h. ii.   
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kemenarikan yang tinggi. Temuan ini didukung oleh fakta lapangan dimana 

nilai rata-rata ulangan harian meningkat 18,49% dari 69,96 menjadi 82,90.14 

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada produk pengembangan yang 

digunakan. Penulis akan melakukan penelitian pengembangan berupa modul 

pembelajaran sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rumainur berupa 

media ajar multimedia Autoplay Studio 8. Model pengembangan yang 

digunakan oleh Rumainur adalah desain pengembangan Dick and Lou Carrey 

dngan Sampel yang diambil adalah siswa kelas XI IPA, sedangkan penulis 

menggunakan prosedur pengembangan Borg and Gall yang meliputi 8 langkah.  

3. Nanik Saputri, Isnaini Nur Azizah, dan Hernisawati 2020, hasil data penelitian 

menunjukan bahwa ahli materi diperoleh nilai rata-rata sebesar 76% dengan 

kriteria “layak”, ahli desain diperoleh nilai rata-rata sebesar 78% dengan 

kriteria “layak”, dan ahli bahasa diperoleh nilai rata-rata sebesar 79% dengan 

kriteria “layak”. Hasil respon peserta didik memperoleh nilai rata-rata 74% 

dengan kriteria yaitu “menarik” dan respon dari pendidik memperoleh 

persentase 74% dengan kriteria interpretasi yang dicapai yaitu “menarik”. 15 

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Saputri dan kawan-kawan menghasilkan 

bahan ajar berbasis model pembelajaran discovery learning sedangkan 

penelitian penulis menggunakan model pembelajaran berbasis poblem solving, 

metode pengembangan yang digunakan mengacu pada prosedur Thiagarajan 4D 

sedangkan penulis menggunakan prosedur pengembangan Borg and Gall.  

                                                           
14Rumainur,“Pengembangan media ajar multimedia Autoplay Studio 8 dalam Pembelajaran 

SKI kelas XI MA Bilingual Batu Malang”, Thesis (Malang: Pps Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2016), h. 82-92.    
15Nanik Saputri, Isnaini Nur Azizah, dan Hernisawati, “Pengembangan Bahan Ajar Modul 

dengan Pendekatan Discovery Learning pada Materi Himpunan”, Jambura Journal Of Mathematics 

Education 1, no. 2 (2020): h. 48.   
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4. Farida Nurilatifa dan Desi Wulandari 2018, hasil penelitian menunjukkan: (1) 

desain produk buku yang dikembangkan adalah bahan ajar IPA berbasis mind 

mapping dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, (2) 

bahan ajar IPA berbasis mind mapping untuk peserta didik kelas V telah 

memenuhi kriteria sangat layak digunakan pada pembelajaran di kelas, (3) 

bahan ajar IPA berbasis mind mapping untuk kelas V terbukti efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa.16 Perbedaan dengan penelitian penulis ada 

pada hasil produk yang dikembangkan yaitu bahan ajar modul berbasis problem 

solving pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, subjek uji coba 

penelitian adalah peserta didik dikelas VII.C untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan produk yang akan dikembangkan yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik, kebutuhan sumber belajar dan analisis dokumen.  

5. Afif Zuhdy Idham 2019, hasil penelitian ini mengacu pada langkah-langkah 

desain pengembangan Alessi & Trollip, yang dikelompokkan atas tiga prosedur 

pengembangan, meliputi: a) tahap perencanaan (planning), b) tahap desain 

(design), dan c) tahap pengembangan (development). Uji coba pada 32 peserta 

didik kelas VII SMP IMMIM Putra Makassar, produk yang dihasilkan efektif 

dalam pembelajaran fikih berbasis multimedia siswa kelas VII SMP IMMIM 

Putra Makassar, terbukti dengan nilai pre-test sebesar 56,68 pada tes post-test 

atau tes hasil belajar 82,18 dengan nilai Gain Skor 0,58.17  Adapun perbedaan 

penelitian ini terdapat pada prosedur pengembangannya yaitu menggunakan 

                                                           
16Farida Nurilatifa, Desi Wulandari, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Mind Mapping 

Materi Perubahan Wujud Benda Dan Sifatnya Kelas VA SDN Karanganyar 01 Semarang”, Joyful 

Learning Journal 7, no. 1 (2018): h. 18.    

17Afif Zuhdy Idham, “Pengembangan Bahan Ajar Fikih Berbasis Multimedia Kelas VII SMP 

Immim Putra Makassar”, Disertasi (Makassar: Pps. Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), h. xxii.   
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pengembangan Borg and Gall meliputi 8 langkah, mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam serta produk yang dikembangkan adalah bahan ajar modul 

berbasis problem solving. Sedangkan hasil penelitian di atas menghasilkan 

produk berupa bahan ajar multimedia video tutorial pada mata pelajaran fikih.  

6. Raden Negara, Amay Suherman dan Yayat 2019, hasil penelitian menunjukkan 

nilai pre-tes dan post-test kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok 

kontrol. Kuasi eksperimen dilakukan dengan menerapkan modul pembelajaran 

pada kelas eksperimen dan menggunakan bahan ajar (information sheet) pada 

kelas kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes, terdiri atas pre-

test dan post-test. Nilai N-gain kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok 

kontrol. Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan modul 

berdasarkan Kurikulum 2013 terhadap hasil belajar siswa.18  Adapun perbedaan 

dengan penelitian ini terdapat pada mata pelajaran yang digunakan, serta 

metodologi penelitiannya. Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh hasil belajar peserta didik setelah menggunakan modul mata pelajaran 

Sistem Dan Instalasi Refrigerasi sedangkan penulis bertujuan untuk 

mengembangkan produk berupa bahan ajar modul SKI untuk mengetahui 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan produk yang akan dikembangkan.   

7. Dwi Sari Ida Aflaha 2017, hasil analisis data disimpulkan penilaian modul 

fisika berbasis problem solving dinyatakan layak dengan kategori sangat baik 

yaitu dengan nilai hasil validasi ahli 458, nilai hasil validasi teman sejawat 461. 

Modul berbasis problem solving efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

                                                           
18Raden Negara, Amay Suherman dan Yayat, “Pengaruh Penggunaan Modul Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum SMK 2013 Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sistem Dan 

Instalasi Refrigerasi”, Journal of Mechanical Engineering Education 6, no. 1 (2019): h. 66-67.   
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ditinjau dari skor rata-rata pre-test 65,75 dan post-test 71,50. Sehingga modul 

berbasis problem solving mendapat respon positif dalam pembelajaran dan 

dapat memberikan motivasi belajar mahasiswa.19 Penelitian pengembangan ini 

mengacu pada model yang dikemukakan oleh Thiagarajan 4-D yang diawali 

tahap: define, design, development dan disseminate. Subjek Uji coba penelitian 

ini adalah mahasiswa semester III tahun akademik 2015/2016. 

8. Dedi Setyawan dan Andini Dwi Arumsari 2019, hasil dari penelitian ini adalah 

pengembangan media pembelajaran audio visual dengan menggunakan media 

pembelajaran audio visual slide show dan film, dan ada pengaruh media 

pembelajaran audio visual slide show dengan taraf signifikansi (p) 0,000 

(p<0,01) dan film dengan taraf signifikansi (p) 0,000 (p<0,01) yang signifikan 

pada pemahaman peserta didik dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam pada peserta didik kelas V di SD Yapita Surabaya. 20 Penelitian ini 

menggunakan eksperimen yang dilakukan dengan pre-tes dan post-test, 

partisipan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah untreated 

control group desain with dependent pre-test and post-test samples.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan dari hasil pengembangan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis model pembelajaran problem solving adalah:  

                                                           
19Dwi Sari Ida Aflaha, “Pengembangan Modul Berbasis Problem Solving Pada Mata Kuliah 

Elektronika”, Tecnoscienza 2, no.1 (2017): h. 12-13.   

20Dedi Setyawan dan Andini Dwi Arumsari, “Pengembangan Media Pembelajaran Audio 

Visual Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)”, Educultural Vol. 1, no.2 (2019): h. 1.  
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a. Untuk mengetahui analisis kebutuhan bahan ajar pada peserta didik kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar.  

b. Untuk menganalisis kevalidan produk pengembangan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving pada peserta didik di kelas VII.  

c. Untuk menganalisis keefektifan produk pengembangan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani.   

d. Untuk menganalisis kepraktisan produk pengembangan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving pada peserta didik kelas VII.  

2. Kegunaan Penelitian   

Adapun kegunaan dari hasil pengembangan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis model pembelajaran problem solving ini adalah:  

a. Kegunaan Ilmiah   

1) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pendidik dan seluruh pihak 

sekolah terkait pengembangan dan penggunaan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis model problem solving yang akan diaplikasikan.   

2) Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam pendidikan 

terutama menyangkut kajian tentang pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.   

b. Kegunaan Praktis   

1) Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai referensi atau bahan ajar tambahan 

dalam menyajikan dan mengaplikasikan materi pembelajaran di sekolah.   

2) Bagi pendidik dan peserta didik, hasil dari penelitian pengembangan bahan ajar 

modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis model pembelajaran problem 

solving ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan yang dapat 
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mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi pembelajaran yang 

ada. Serta diharapkan dapat membimbing dan mendukung peserta didik dalam 

menumbuhkan minat serta motivasi untuk mempelajari dan meningkatkan 

pemahaman mereka terhadap mata pelajaran Sejarah dan Kebudayaan Islam.   

3) Bagi Peneliti, sebagai suatu pengalaman baru untuk mengetahui kualitas bahan 

ajar yang dibutuhkan dan memberikan motivasi bagi peneliti serta masukan 

untuk mengembangkan bahan ajar selanjutnya yang tentunya bahan ajar itu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi belajar serta kurikulum yang ada.       
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS   

A. Konsep Pengembangan Bahan Ajar  

1. Defenisi Pengembangan   

Konsep pengembangan merupakan sebuah keharusan yang harus 

diaplikasikan dalam kehidupan, (“kata konsep artinya ide, rancangan atau pengertian 

yang diabstrakkan dari peristiwa kongkrit, sedangkan pengembangan artinya proses, 

cara, perbuatan mengembangkan”).1 Dengan demikian konsep pengembangan adalah 

rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada atau menciptakan sesuatu yang 

baru dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju dalam bidang pendidikan.  

Pengembangan dalam pengertian yang sangat umum berarti pertumbuhan atau 
proses yang terus berkembang menuju kesempurnaan, perubahan secara 
perlahan, dan perubahan secara bertahap. Salah satu kawasan yang banyak 
mendapat perhatian dalam kajian teknologi pendidikan adalah bidang 
pengembangan. Akar domain ini diarahkan pada produksi media mulai dari 
media cetak, audiovisual, sampai pada teknologi komputer dan integrasi 
teknologi yang dikendalikan oleh komputer.2   

Ketika orang menyebut dan membahas tentang pengembangan, pikiran kita 

selalu tertuju pada tiga hal.3  

Pertama, produk pengembangannya walaupun yang dihasilkan itu merupakan 

penyempurnaan dari produk yang sudah ada sebelumnya ataupun produk baru yang 

dihasilkan melalui pengembangan. Kedua, istilah pengembangan merujuk pada 

prosedur, tahapan, atau hierarki sistemik dan sistematis yang dilakukan untuk 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 79.   

2Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jilid I (Cet. I; Jakarta: 

Kencana 2010), h. 197.   

3
Muhammad Yaumi, Media & Teknologi Pembelajaran (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), h. 82.   
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menghasilkan sesuatu. Ketiga, selalu berhubungan dengan model, baik model yang 

berorientasi ruang kelas (classroom-oriented model) seperti pengembangan bahan 

ajar, strategi, media, metode, dan evaluasi pembelajaran, model yang berorientasi 

produk (productoriented model) seperti media dan teknologi, maupun model yang 

berorientasi sistem (systems-oriented model) seperti pembelajaran jarak jauh, rencana 

pembukaan program perkuliahan atau jurusan dan lain sebagainya.   

Menurut Revood yang dikutip oleh Muhammad Yaumi berpendapat bahwa, 

(“development is the actual creation (production) of the content and learning 

materials based on the design phase” (pengembangan adalah produksi aktual dari 

konten dan bahan pembelajaran berdasarkan fase-fase desain”). 4  Fase desain 

maksudnya adalah tahapan-tahapan sistematis yang dimulai dengan menganalisis 

kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi pembelajaran peserta didik seperti: 

(konteks pembelajaran, karakteristik dan kondisi peserta didik, serta kompetensi yang 

harus dicapai), merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan instrumen 

penilaian, strategi pembelajaran seperti: (aktivitas, metode, model dan media), bahan 

ajar, dan evaluasi pembelajaran sebagai tahapan akhir kegiatan belajar mengajar.  

Hamdani hamid menjelaskan bahwa pengembangan pembelajaran merupakan 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara 

materi, metode, dan subtansinya. Secara materi, yaitu maksudnya dari aspek bahan 

ajar yang harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

sedangkan secara metodologis dan subtansinya yaitu berkaitan dengan proses 

pengembangan strategi pembelajaran, baik itu secara teoritis maupun praktisnya.5   

                                                           
4Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 (Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), h. 78.   
5 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia (Cet. VI; Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), h. 125.  
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Penelitian dan pengembangan membutuhkan waktu yang relatif panjang, dan 

kegiatan penelitian dibagi dalam beberapa tahapan-tahapan yang sistematis serta 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kegiatan penelitian tahap pertama dirancang 

untuk mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhan pembelajaran dan merancang 

produk yang disesuaikan dengan kondisi belajar. Tahapan berikutnya, kegiatan 

penelitian dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan produk pada pengguna 

atau uji coba produk. Proses penelitian yang panjang tersebut tentu saja 

membutuhkan berbagai jenis data, sumber data dan metode analisis data yang 

berbeda-beda. Peneliti dituntut mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar tentang 

metodologi penelitian untuk mengatasi masalah pada saat proses pengembangan.   

2. Model Pengembangan   

Penelitian pengembangan dalam konteks pendidikan sampai sekarang telah 

berkembang berbagai model penelitian dan pengembangan, adapun model 

pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Borg and Gall.   

Model pengembangan Borg dan Gall dimaknai sebagai penelitian dan 
pengembangan yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 
pendidikan dengan mengikuti tahapan siklus, prosedural, dan deskriptif. 
Meliputi kajian produk yang dikembangkan, pengembangan produk 
berdasarkan temuan tersebut melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar 
penggunaan produk, dan revisi produk berdasarkan hasil uji coba lapangan.6   

Penelitian dan pengembangan model Borg and Gall dalam bidang pendidikan 

adalah model pengembangan berbasis industri di mana temuan hasil penelitiannya 

digunakan untuk merancang produk pembelajaran, yang kemudian secara sistematis 

diujicobakan dilapangan, dievaluasi, kemudian disempurnakan sampai menghasilkan 

suatu produk pembelajaran yang memenuhi standarisasi tertentu.   

                                                           
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Edisi Kedua (Cet. I; Bandung: 

Alfabeta, 2019), h. 404.   
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Langkah-langkah model pengembangan (research and development) yang 
dikemukakan oleh Borg and Gall (1983) sebagai berikut: (1) Potensi dan 
masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, 
(5) Revisi Desain, (6) Uji coba produk, (7) Revisi Produk, (8) Ujicoba 
Pemakaian, (9) Revisi Produk, (10) Produksi Massal.

7
  

Peneliti membuat pengembangan produk bahan ajar berbentuk modul cetak 

berbasis probem solving, yang akan di uji kelayakannya sesuai dengan Standar. 

Adapun alasan peneliti memilih model pengembangan Borg and Gall adalah mudah 

dipahami, tahapan-tahapannya sangat jelas dan terstruktur sehingga mudah dalam 

proses pelaksanaannya, serta penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Borg dan 

Gall memiliki sepuluh langkah penelitian yang sangat jelas dan sistematis. Prosedur 

pengembangan Borg dan Gall dilakukan beberapa kali uji coba sehingga dapat 

menghasilkan produk yang memenuhi kriteria kemenarikan dan kelayakan produk.  

3. Bahan ajar  

Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah 

menyediakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, pendidik harus mencari 

cara bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik serta tidak membosankan.  

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai oleh peserta didik dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

dalam pembelajaran.8 Bahan ajar menurut Hamdani adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan bahan tidak tertulis.
9
 Menurut 

                                                           
7Yuberti, Teori Belajar Dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan (Cet. I; Bandar 

Lampung: Aura Publishing, 2014), h. 3.   

8Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Cet. I; Yogyakarta: Diva 

Press, 2011), h. 173.   

9Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Cet. VI; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 120.   
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Daryanto dan Dwicahyono bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu pendidik atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dikelas, serangkaian bahan tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.10  

Jadi, dapat disimpulkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau 

seperangkat materi/substansi pembelajaran (teaching material) yang disusun secara 

utuh dan sistematis, berupa cetakan dan non-cetak, dapat pula digunakan pendidik 

dan peserta didik untuk kegiatan pembelajaran dan memiliki tujuan perencanaan 

pembelajaran yang secara garis besar memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

spesifik dan kompetensi yang telah ditentukan selama kegiatan pembelajaran.    

4. Jenis-jenis Bahan Ajar   

Pengelompokan bahan ajar dilakukan dengan berbagai metode beberapa ahli, 

masing-masing mempunyai persepsi sendiri-sendiri pada saat mengelompokannya.  

Menurut Daryanto dan Dwicahyono bahan ajar dibagi menjadi empat jenis, 

yaitu: (a) Bahan ajar pandang (visual) seperti bahan cetak misalnya: buku, modul, 

handout, brosur, poster besar, foto atau gambar, dan bukan cetak; (b) Bahan ajar 

dengar (audio) seperti radio, piringan hitam, dan kaset; (c) Bahan ajar pandang 

dengar (audio visual) seperti: video film pembelajaran dan compact disk; (d) Bahan 

ajar multimedia interaktif, seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk 

multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web.
11

   

Widodo dan Jasmadi menyatakan bahwa (“bahan ajar dikelompokkan menjadi 

dua jenis yakni: bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar dan bahan ajar yang 

                                                           
10Daryanto dan Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB 

Bahan Ajar) (Cet. I; Yogyakarta: Gava Media, 2014), h. 171.    
11Daryanto dan Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB 

Bahan Ajar), h. 173.   
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tidak sengaja dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran”).12 Bahan 

ajar yang tidak dirancang untuk kegiatan belajar namun dapat dimanfaatkan untuk 

pembelajaran seperti: kliping, koran, film, berita dan lain-lain. Bahan ajar yang 

sengaja disiapkan untuk proses pembelajaran salah satunya adalah buku ajar. Buku 

ajar merupakan bahan ajar yang berisi pengetahuan dibidang tertentu dan 

isi/materinya dapat dipertanggungjawabkan menurut bidang studi yang bersangkutan. 

Di dalam buku ajar juga terdapat berbagai sarana pengajaran yang serasi yang mana 

akan diterima oleh para pemakainya di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, 

sehingga dapat menunjang suatu pembelajaran yang sesuai dengan buku ajar tersebut.   

Berdasarkan uraian jenis bahan ajar tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-

jenis bahan ajar bermacam-macam dilihat dari bentuk, sifat, dan fungsinya. Bahan 

ajar banyak sekali jenisnya mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual dan multimedia 

interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial dan 

masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis-jenis bahan ajar tersebut di atas, 

bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat dan digunakan adalah bahan ajar cetak.   

5. Syarat Bahan Ajar Yang Baik   

Bahan ajar yang baik tentunya memiliki kriteria untuk menetapkan kualitas 

bahan ajar tersebut. Sebelum membuat bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui 

kriteria penyusunan bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan belajar 

peserta didik. Kriteria penyusunan bahan pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang tercantum dalam silabus sebab hal 

tersebut berkaitan dengan bagaimana materi yang disampaikan apakah sudah sesuai 

dengan kurikulum atau belum.   

                                                           
12  Chomsin, Jasmadi dan Widodo, Panduan Menyusun Bahan Ajar (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2013), h. 20.    
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Ada tujuh kriteria mengenai syarat-syarat bahan ajar yang baik, diantaranya 
adalah: (a) Organisasi dan sistematika; (b) Kesesuaian subtans/isi dengan 
kurikulum; (c) Pengembangan materi disesuaikan dengan tema dan topik; (d) 
Kesesuaian perkembangan kognitif; (e) Penggunaan bahasa yang baik dan 
benar; (f) Kesesuaian ilustrasi dengan materi; dan (g) Penggunaan idiom tabu 
kedaerahan yang tidak baik.13   

Materi yang termuat dalam bahan ajar yang disajikan harus jelas dan sesuai 

dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang telah ditentukan, hal itu 

dilakukan agar apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran dapat terpenuhi. 

Kesesuaian materi meliputi kelengkapan materi, keluasan materi, dan kedalaman 

materi serta materi yang digunakan juga harus akurat. Jangan sampai ketika 

membahas kompetensi dasar tertentu materi yang disajikan kurang relevan terhadap 

pencapaian kompetensi dasar. Perlunya kesesuaian materi dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada masa sekarang. Bahan ajar 

yang menjadi pedoman belajar peserta didik haruslah membuat peserta didik merasa 

termotivasi untuk terus mencari informasi terkait materi yang sedang dipelajari.  

Latihan-latihan yang disajikan dalam bahan ajar menjadi faktor pendorong 

peserta didik dalam menimbulkan rasa ingin tahu mereka serta tidak menggunakan 

idiom tabu kedaerahan yang tidak baik dan tidak dipahami oleh peserta didik. 

Penjelasan di atas menunjukan bahwa bahan ajar yang dinyatakan baik dan benar 

apabila memiliki semua kriteria yang telah dijelaskan di atas dan bisa dipelajari 

secara mandiri oleh peserta didik, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami pembacanya serta dapat melengkapi kebutuhan dan kondisi peserta didik, 

menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan usia penggunanya serta menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman untuk merangsang aktivitas pembelajaran.   

                                                           
13Henry Guntur dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia (Cet. X; Bandung: 

Angkasa, 2009), h. 143-150.   
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B. Modul Sebagai Produk Pengembangan Bahan Ajar  

1. Defenisi Modul   

Pendidik sering menggunakan media bantu dalam proses pembelajaran agar 

berjalan efektif, salah satu yang sering digunakan adalah Modul. Modul berisikan 

ringkasan materi yang di ajarkan kepada peserta didik agar lebih memudahkan 

mereka mengklasifikasikan ilmu yang di pelajari, selain itu modul dimaknai sebagai 

seperangkat bahan ajar yang disajikan secara utuh dan sistematis sehingga 

penggunanya/peserta didik dapat belajar dengan atau tanpa seorang pendidik.  

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 
sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang 
terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar 
yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi belajar, dan 
evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, 
sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing.14  

Menurut Houston dan Howson yang dikutip Made Weda menyatakan bahwa 

(“modul pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan untuk 

mempermudah peserta didik untuk mencapai serangkaian tujuan pembelajaran”).15 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa modul adalah seperangkat pembelajaran yang disusun 

dan didesain secara sistematis memuat rangkaian kegiatan belajar yang mencakup 

isi/subtansi materi, metode, dan evaluasi untuk mencapai serangkaian tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, sekaligus merupakan paket program belajar 

mandiri yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya. 

Melalui penjelasan di atas juga bisa diketahui bahwa modul pembelajaran sama 

artinya sebagai media belajar yang menggantikan guru atau tenaga pengajar, sebab 

                                                           
14Daryanto, Menyusun Modul (Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru dalam Mengajar) (Cet.I; 

Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 9.   

15Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara: 

2013), h. 230.  
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didalamnya dimuat semua materi pembelajaran dalam satu ruang lingkup instansi 

pendidikan. Peserta didik pun bisa mengandalkan informasi di dalam modul tersebut 

untuk memahami materi demi materi di sekolah tanpa kesulitan berarti mencari 

sumber sendiri. Melalui penjelasan mengenai pengertian modul di atas, bisa diketahui 

bahwa modul pembelajaran punya beberapa tujuan dan manfaat.   

2. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Modul   

Penggunaan modul dalam kegiatan pembelajaran bertujuan agar pendidikan 

bisa dicapai secara efektif dan efisien. Para peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

pengajaran sesuai dengan kecepatan dan kemampuan sendiri, karena kemempuan 

mereka dalam satu kelas berbeda-beda lebih banyak belajar mandiri dapat 

mengetahui hasil belajar sendiri, dan dapat memahami penguasaan materi.   

Salah satu tujuan pengembangan modul adalah menyediakan bahan 
pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntunan kurikulum dengan 
mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi peserta didik, yakni bahan ajar 
yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta 
didik, serta latar belakang lingkungan sosialnya.

16
   

Modul ditujukan untuk mengatasi permasalahan serta membantu peserta didik 

agar bisa belajar secara mandiri tanpa bergantung pada pendidik. Adapun manfaat 

penggunaan modul diantaranya: (a) Peserta didik berkesempatan melatih dirinya 

untuk belajar secara mandiri; (b) Proses belajar menjadi lebih menarik karena dapat 

dipelajari diluar kelas dan diluar jam pelajaran; (c) Peserta didik memiliki 

kesempatan mengeskpresikan metode belajar yang sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya; (d) Menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang 

disajikan dalam serangkaian modul; (e) Mampu memahami materi pembelajaran 

                                                           
16Daryanto Aris Dwi Cahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Cet.I; Yogyakarta: 

Gava Media, 2014), h. 191.   
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tanpa bantuan pendidik; serta (f) Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar.17   

Tujuan pembelajaran menggunakan modul untuk mengurangi keragaman 

kecepatan belajar peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri. Penggunaan modul 

didasarkan pada fakta bahwa jika peserta didik diberikan waktu untuk belajar dan 

kondisi belajar memadai maka akan menguasai suatu kompetensi secara tuntas. Isi 

yang ada dalam modul tentu saja dilengkapi dengan informasi dan materi-materi 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran modul lebih banyak melibatkan peran 

peserta didik secara individual dibandingkan dengan pendidik. Pendidik sebagai 

fasilitator kegiatan belajar, hanya membantu peserta didik memahami tujuan 

pembelajaran, materi pelajaran, melakukan evaluasi, serta menyiapkan dokumen.   

3. Karakteristik Modul   

Modul mempunyai beberapa karakteristik tertentu, misalnya berbentuk unit 

pengajaran terkecil dan lengkap, berisi rangkaian kegiatan belajar yang dirancang 

secara sistematis, berisi tujuan belajar yang dirumuskan secara jelas dan khusus, 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri, dan merupakan realisasi perbedaan 

individual, serta mampu menghidupkan motivasi belajar peserta didik.   

Menurut pernyataan Daryanto sebuah modul bisa dikatakan baik dan menarik 
apabila terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut: (“Self Instruction 
(membelajarkan diri sendiri), self contained (satu kesatuan), stand alone 
(berdiri sendiri), memiliki daya adaptif, dan user friendly (bersahabat/akrab) 
dengan penggunanya”).

18
  

Self Instruction, merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan 

karakteristik tersebut memungkinkan seseorang untuk belajar secara mandiri dan 

                                                           
17Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 220.   

18Daryanto, Menyusun Modul Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam Mengajar (Cet.I; 

Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 9.   
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tidak tergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter self instruction, maka 

modul harus: (a) Menggambarkan kompetensi dasar dan memuat tujuan pembelajaran 

dengan jelas; (b) Memuat contoh dan ilustrasi serta gambar yang mendukung 

kejelasan dalam menjabarkan materi pembelajaran; (c) Memuat rangkuman materi, 

soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang digunakan untuk mengukur penilaian 

penguasaan materi pembacanya; (d) Menggunakan bahasa yang sederhana sehingga 

mudah dipahami dan komunikatif; (e) Memuat instrumen penilaian, sehingga peserta 

didik dapat melakukan penilaian sendiri; dan (f) Memuat informasi tentang 

rujukan/referensi.  

Self Contained, maksud dari self contained atau satu kesatuan apabila seluruh 

rangkaian materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. 

Adapun tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi tersebut dikemas 

ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan 

materi maka harus dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan keluasan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dikuasai oleh perserta didik.   

Berdiri Sendiri (Stand Alone), merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar atau media lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan bahan ajar atau media lain. Peserta didik tidak perlu menggunakan bahan ajar 

lain untuk mempelajari dan mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jikalau peserta 

didik masih menggunakan dan masih bergantung pada bahan ajar lain selain modul, 

maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.   

Adaptif, dikatakan adaptif jika modul dapat menyesuaikan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel digunakan. Dengan memperhatikan 
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percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan, modul 

hendaknya tetap “up to date” dapat digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu.  

Bersahabat/Akrab (User Friendly), modul sesuai dengan batasan usia 

pembaca dan hendaknya juga memenuhi kaidah bersahabat/akrab dengan pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan informasi yang ditampilkan bersifat membantu termasuk 

kemudahan dalam merespon dan mengakses informasi sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, praktis serta menggunakan 

istilah yang umum digunakan, merupakan salah satu bentuk user friendly (akrab).   

4. Kriteria Pengembangan Modul  

Kriteria yang berlaku dalam pengembangan modul ada lima yaitu: (a) 
Membantu peserta didik dalam belajar secara mandiri; (b) Memiliki rencana 
kegiatan pembelajaran yang direspon secara maksimal; (c) Memuat 
isi/subtansi pembelajaran yang lengkap sehingga mampu memberikan 
kesempatan belajar; (d) Mengontrol kegiatan belajar peserta didik; dan (e) 
Memberikan informasi terkait dengan tingkat kemajuan belajar peserta didik.19   

Mengembangkan modul diperlukan prosedur tertentu yang sesuai dengan 

sasaran yang ingin dicapai serta memenuhi kriteria yang berlaku. Sebaiknya dalam 

pengembangan modul dipilih struktur atau kerangka yang sederhana dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Ada kesamaan pendapat bahwa modul 

merupakan paket kurikulum yang disediakan untuk peserta didik belajar secara 

mandiri, di dalam sebuah modul harus memenuhi kriteria modul yang baik.   

Perlu diketahui dengan pasti materi belajar apa saja yang perlu disusun 

menjadi suatu modul, berapa jumlah modul yang diperlukan, siapa yang akan 

menggunakan, sumberdaya apa saja yang diperlukan dan telah tersedia untuk 

                                                           
19Indriyanti, N.Y & Endang Susilowati, Pengembangan Model. Tim Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Sebelas Maret. Diberikan 

dalam pelatihan pembuatan E-Modul bagi Guru-guru IPA Biologi SMP Se-Kota Surakarta Menuju 

Open Education Resources, 2010: h. 3.   
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mendukung penggunaan modul. Selanjutnya, dikembangkan desain modul yang 

dinilai paling sesuai dengan berbagai data dan informasi objektif yang diperoleh dari 

analisis kebutuhan dan kondisi yang ada. Modul yang telah diproduksi kemudian 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan alur yang 

telah digariskan dalam modul, dan diakhiri dengan kegiatan penilaian hasil belajar.    

5. Prosedur Pengembangan Modul   

Beberapa kaedah umum atau langkah-langkah kegiatan dalam proses 

pengembangan modul dapat dijelaskan sebagai berikut:   

a. Analisis Kebutuhan dan kondisi peserta didik. Analisis kebutuhan merupakan 

langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika 

pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat pembelajaran. 

Dalam analisis kebutuhan dilakukan telaah terhadap kompetensi yang diharapkan 

agar pembelajaran dapat dicapai secara optimal.       

Dalam analisis kebutuhan, dapat dilakukan tahapan berikut: (1) Menetapkan 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang telah dirumuskan pada 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); (2) Menganalisis 
sumber belajar dan karakteristik peserta didik; (3) Melakukan wawancara 
dengan pendidik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dan (4) 
Menentukan judul modul yang akan disusun.

20
   

b. Penyusunan naskah atau draft modul. Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan 

pemilihan, penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran, yaitu 

mencakup judul modul, judul bab, sub bab, materi pembelajaran yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang perlu dikuasai oleh peserta didik.  

Urutan materi diupayakan menjamin keberhasilan, misalnya dengan 

mengurutkan pelajaran dari mudah ke sulit, dari yang tidak diketahui ke yang 

                                                           
20Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, Edisi I (Cet.I; Jakarta: 

Referensi Jakarta, 2012), h. 159-161.    
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diketahui, dan dari konkrit ke abstrak. Di samping itu, modul perlu 

menyediakan umpan balik terhadap hasil belajar, peserta didik juga didorong 

untuk menerapkan informasi yang dipelajari kedalam kehidupannya.21   

c. Supaya peserta didik memfokuskan perhatian pada hal-hal yang menjadi tujuan 

pembelajaran pada bahan ajar modul, tujuan tersebut perlu dan penting untuk 

diinformasikan secara jelas dan tegas untuk memotivasi pada peserta didik.  

d. Rancangan model dan desain untuk menarik perhatian sehingga peserta didik 

dapat memahami informasi yang disajikan. Misalnya, dalam modul, informasi 

penting diberi ilustrasi yang menarik perhatian dengan memberikan warna, ukuran 

teks, atau jenis teks yang menarik. Modul dikembangkan agar menarik perhatian 

penggunanya selama mempelajarinya, serta di dalam modul harus tersedia 

informasi mengenai manfaat pelajaran bagi yang mempelajarinya.   

e. Uji coba. Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai saran dan 

masukan tim ahli, maka modul dianggap layak untuk dilakukan uji coba lapangan. 

Uji coba pertama dilakukan kepada peserta didik dalam kelompok terbatas, 

misalnya 5-10 orang. Uji coba kedua dilaksanakan pada kelompok peserta didik 

yang lebih besar (satu kelas). Selama uji coba, diperlukan masukan dari teman 

sejawat atau tim ahli dan meminta masukan dari peserta didik untuk mengetahui 

persepsi mereka tentang modul yang digunakan. Semua data dan masukan 

dikumpulkan dan dijadikan bahan untuk penyempurnaan modul.   

f. Validasi. Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap 

kesesuaian dan kelayakan modul. Untuk mendapatkan pengakuan kesesuaian 

                                                           
21 Surya Dharma, Penulisan Modul (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 

2008), h. 10.   
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tersebut, maka validasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak praktisi yang ahli 

sesuai dengan bidang-bidang terkait dalam modul. Validasi modul bertujuan untuk 

memperoleh pengakuan atau pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan 

sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam pembelajaran.   

g. Revisi dan Produksi. Masukan-masukan yang diperoleh dari para ahli dan 

pendapat peserta didik merupakan hal yang sangat bernilai bagi pengembang 

modul karena dengan masukan-masukan tersebut dilakukan perbaikan-perbaikan 

terhadap bahan ajar yang dibuat. Setelah disempurnakan, modul tersebut bisa 

diproduksi untuk diaplikasikan dan didistribusikan dalam proses pembelajaran.   

6. Kekurangan dan Kelebihan Modul Pembelajaran   

Modul sebagai bahan ajar atau lebih akrab sebagai modul pembelajaran ialah 

sebuah alat pembelajaran yang didalamnya terdapat berbagai macam komponen 

penting, yaitu metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, dan 

termasuk sistem evaluasinya. Tapi sebagaimana segala sesuatunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan, modul pun juga memiliki kelemahan serta kelebihan 

sebagai bahan ajar. Apa saja kelebihan dan kekurangannya berikut penjelasannya.   

Modul pembelajaran mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut: (a) 
Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama; (b) 
Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus menerus 
memantau proses belajar peserta didik, dan konsultasi secara individu setiap 
waktu peserta didik membutuhkan; (c) Kegiatan belajar memerlukan organisasi 
yang baik, (d) Selama proses belajar perlu diadakan beberapa ulangan, yang 
perlu dinilai sesegera mungkin.22   

Belajar menggunakan modul juga memiliki keuntungan, peserta didik dapat 

bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri, dapat mengetahui hasil 

belajar sendiri, pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu, 

                                                           
22 Atwi Suparman, Desain Instruktional (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 197.   
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sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kecepatan dan 

kemampuannya, maka pembelajaran dapat dilakukan secara optimal.   

Tjipto Utomo menyatakan beberapa keuntungan yang diperoleh jika belajar 

menggunakan modul, antara lain:  

Pertama, motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali mereka 
mengerjakan tugas dibatasi dengan jelas dan yang sesuai dengan 
kemampuannya, kedua, sesudah pelajaran selesai peserta didik mengetahui 
benar yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang berhasil, ketiga, 
Peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya, dan 
keempat, pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun 
berdasarkan mata pelajaran.23    

Tidak dapat dipungkiri jika pengertian modul pembelajaran memiliki banyak 

sudut pandang, terdapat beberapa kelemahan dari modul pembelajaran terutama 

untuk peserta didik yang melakukan pembelajaran secara mandiri dan bermodalkan 

modul pembelajaran. Modul pembelajaran kurang efektif digunakan untuk 

pembelajaran mandiri tanpa pengawasan, karena lebih banyak peserta didik yang 

malas belajar secara mandiri. Jikapun harus belajar secara mandiri, dibutuhkan 

pengawasan dan ketekunan yang lebih tinggi dari pendidik untuk terus memantau 

proses belajar peserta didik, memotivasi serta memberikan konsultasi secara individu 

dengan menggunakan modul pembelajaran tersebut. Masih membutuhkan evaluasi 

atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri menggunakan 

modul atau tidak. Dari segi biaya, memakan banyak sekali uang yang cukup besar, 

karena selain harus mencetak modul tentu saja juga memberikan uang terhadap jasa 

desain profesionalnya serta memerlukan waktu yang lama dalam pengadaan atau 

pengembangan modul itu sendiri, dan membutuhkan ketekunan tinggi dari pendidik 

sebagai fasilitator untuk terus memantau proses belajar peserta didik.   

                                                           
23Tjipto Utomo, Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1991), h. 72.   
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C. Model Pembelajaran Problem Solving   

Problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan 
pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan 
penguatan keterampilan. Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai persoalan 
yang tidak rutin dan belum dikenal cara penyelesaiannya. Jadi Problem solving 
adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian (menemukan pola).24   

Abdul Majid menjelaskan Problem Solving merupakan cara memberikan 

pengertian dengan menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, menelaah, 

dan berfikir kritis tentang suatu masalah yang selanjutnya dilakukan analisis 

masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Proses 

menganalisis adalah konsep memadukan pikiran dengan kegiatan motorik, 

model pemecahan masalah merupakan salah satu dasar teoritis yang 

menjadikan masalah sebagai isu atau pokok utamanya dalam pembelajaran.25  

Problem solving dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. 

Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan 

merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampaknya hampir 

sama dengan pembelajaran kontekstual, karena pada akhirnya masalah adalah hal 

sehari-hari yang akan ditemui oleh peserta didik. Model problem solving adalah 

sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan peserta didik berperan aktif dan 

mampu berpikir, karena dalam problem solving peserta didik diharuskan mampu 

menganalisis materi mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan.   

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

problem solving merupakan suatu keterampilan yang meliputi kemampuan untuk 

mencari informasi, menganalisis situasi, dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan 

                                                           
24Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 (Cet. I; Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014), h. 135.   

25Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 129.  
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untuk menghasilkan alternatif sehingga dapat mengambil suatu tindakan keputusan 

untuk mencapai sasaran. Model pembelajaran problem solving adalah salah satu 

model mengajar yang digunakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Model 

ini dapat menstimulasi peserta didik dalam berfikir yang dimulai dengan kegiatan 

mencari data, menemukan solusi penyelesaian sampai merumuskan kesimpulan 

sehingga peserta didik dapat mengambil makna dari kegiatan pembelajaran.   

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model problem solving sebagai 
berikut: (1) Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran; (2) Pendidik 
memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya; (3) Pendidik 
menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar; (4) Peserta didik 
mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang 
diberikan pendidik; (5) Peserta didik menetapkan solusi yang dapat diambil 
untuk menyelesaikan permasalahan; dan (6) Peserta didik mengumpulkan dan 
melaporkan tugas yang diberikan pendidik.26   

Secara umum, langkah-langkah penerapan model pembelajaran problem 

solving dapat dilakukan sebagai berikut: pertama, adanya masalah yang jelas untuk 

dipecahkan. Masalah ini harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kedua, 

mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut. Ketiga, mencari solusi penyelesaian atas masalah yang ada. Dalam langkah 

ini peserta didik harus berusaha memecahkan masalah yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Kelima, Menarik kesimpulan, mengumpulkan dan 

melaporkan tugas yang diberikan pendidik. Artinya peserta didik harus sampai 

kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. Dengan cara tersebut 

diharapkan anak-anak didik untuk berpikir dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip 

ilmiah. Peserta didik yang dapat mengerjakan atau dapat memecahkan masalah yang 

diberikan oleh pendidik dapat dikatakan telah menguasai pelajaran dengan baik serta 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat terealisasikan dengan baik.     

                                                           
26 R.A Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 243.  
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D. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam    

1. Defenisi Sejarah Kebudayaan Islam   

Pembelajaran yang efektif menuntut peserta didik untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan. Dalam 

hal ini, pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sangat berguna untuk mengembangkan 

potensi keagamaan tersebut, khususnya pada jenjang madrasah, karena segala sesuatu 

yang terjadi di masa lampau banyak mengandung kejadian dan pelajaran hidup.   

Ading Kusnadi dalam bukunya Sejarah dan Kebudayaan Islam menjelaskan 

bahwa (“sejarah merupakan serangkaian peristiwa atau kejadian dan keadaan yang 

terjadi pada masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu atau masyarakat 

sebagaimana yang terjadi pada kenyataan alam dan manusia”).27 Sejarah merupakan 

masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun 

secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta kejadian dengan penjelasan yang 

memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu.28  

Dari beberapa pengertian sejarah di atas dapat diketahui bahwa sejarah itu 

adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lalu umat 

manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang 

hidup sekarang maupun yang akan datang. Dengan mengkaji sejarah, dapat diperoleh 

informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, 

pertumbuhan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali peradaban Islam.   

Muhammad Amin Sahib memberi pernyataan bahwa (“kebudayaan 

merupakan istilah yang menunjukkan segala hasil karya manusia yang berkaitan 

dengan pengungkapan bentuk, dan sering dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

                                                           
27Ading Kusdiana, Sejarah Dan Kebudayaan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 1.  
28Sitti Aisyah, Sejarah Kebudayaan Islam (Makassar: Syahadah, 2016), h. 2.   
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tempat, waktu, kondisi masyarakat, sehingga lahir suatu bentuk kebudayaan khusus, 

seperti kebudayaan Islam”).29 Kebudayaan merupakan hasil dari pemikiran manusia 

atau hasil karya manusia yang dapat di lihat dan dirasakan, artinya manusialah 

sebagai pencipta kebudayaan dan kebudayaan lahir bersamaan dengan kelahiran 

manusia itu sendiri. Menurut Marzuki (“Islam merupakan serangkaian peraturan yang 

didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada para Nabi dan 

Rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan dan 

perdamaian bagi seluruh umat manusia yang termasuk dalam kitab suci”).30  

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang terdapat di dalam kurikulum 

madrasah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pembelajaran. Sejarah 

Kebudayaan Islam ini sangat penting untuk diajarkan, sebab dengan mengetahui 

sejarah umat Islam terdahulu, diharapkan peserta didik dapat memahami dan 

mengambil ibrah atau hikmah dari kisah-kisah yang telah dijelaskan kepada mereka.   

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan bagian penting yang tidak mungkin 

dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa, dengan memahami 

sejarah dengan baik dan benar kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil 

banyak pelajaran dan membenahi kesalahan guna meraih kejayaan dan kemuliaan 

dunia dan akhirat. Sejarah merupakan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan 

masa kini, yang merupakan tempat belajar bagi para generasi penerus agar dapat 

memandang ke masa silam, melihat ke masa kini, dan menatap ke masa depan.   

                                                           
29Muhammad Amin Sahib, Pendidikan Agama Islam (Makassar: Pustaka Almaida, 2017), h. 

240.  
30Marzuki, Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan 

Tinggi Umum (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 38.   
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Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran dan hikmah berharga 

darinya adalah kisah-kisah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis 

dari Rasulullah SAW. karena kisah-kisah tersebut disamping sudah pasti benar, 

bersumber dari wahyu Allah SWT yang maha benar, juga karena kisah-kisah tersebut 

memang disampaikan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Hal 

tersebut dituliskan dalam QS Yusuf/12:111 yang berbunyi:   

ْ٘ بَْٛ  َْٚك انَِّر ٍْ حَْصِد ٰنِك َٔ ْٚثًا ٚ ْفخَٰسٖ  ٌَ َزِد ُِٔنٗ اّْلَْنبَاِبٍۗ َيا َكا ْى ِعْبَسةٌ ّّلِ ِٓ ْٙ لََصِص ٌَ فِ ٍَ نَمَْد َكا

 ٌَ ْٕ ٍو ٚ ْؤِيُُ ْٕ تً ِنّمَ ًَ َزْز َّٔ ُْدًٖ  َّٔ ٍء  ْٙ َْٛم ُكّمِ َؼ حَْفِص َٔ  ِّ ْٚ  ١١١ࣖ َٚدَ

Terjemahnya:  

Kisah-kisah yang menggambarkan keadaan para Nabi dan umat mereka 
tersebut, serta yang menjelaskan kemuliaan orang-orang yang beriman dan 
kebinasaan orang-orang kafir yang mendustakan seruan para nabi, berisi 
pelajaran bagi orang-orang yang beriman untuk memantapkan keimanan 
mereka dan menguatkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. dengan 
menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.31   

Al-Qur’an adalah kitab suci yang merupakan pedoman hidup umat Islam yang 

telah memerintahkan umatnya untuk mempelajari sejarah, di dalam Al-Qur’an tidak 

hanya memerintahkan umatnya untuk memperhatikan perkembangan sejarah umat 

manusia, tetapi Al-Qur’an juga menyajikan banyak kisah. Mulai dari kisah dakwah 

para Nabi sampai kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, Kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-

Qur’an tersebut bertujuan agar umat manusia dapat mengambil pelajaran darinya. 

Serta dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa Islam yang diharapkan bagi 

peserta didik dapat menjadi insan kamil atau seseorang yang berakhlak mulia sesuai 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.  .   

                                                           
31Departemen Agama RI, Al- quran Wanita dan Keluarga (Depok: Al Huda, 2016), h. 249.   
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2. Tujuan Belajar Sejarah Kebudayaan Islam   

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menelaah tentang pertumbuhan, perkembangan, kemajuan peradaban Islam yang 

dimulai dari Nabi Muhammad saw. berdakwah pada periode Makkah dan periode 

Madinah, kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw wafat, sampai perkembangan 

Islam periode klasik (zaman keemasan) pada tahun 650 M - 1250 M, abad 85 

pertengahan/zaman kemunduran (1250 M - 1800 M), dan masa modern/zaman 

kebangkitan (1800 - sekarang), serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia.  

Ada tiga tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yaitu: (a) Peserta didik 
mampu memahami materi Sejarah Kebudayaan Islam; (b) Peserta didik 
memiliki kemampuan wawasan sejarah dalam mengambil ibrah dari masa lalu 
untuk memahami kehidupan masa kini; dan (c) Peserta didik kesadaran tentang 
pentingnya mempelajari nilai-nilai Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah 
SAW. dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.32   

Tujuan dan manfaat mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam adalah seseorang 

akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul khazanah budaya 

dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau 

dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Generasi muda akan mendapatkan 

pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan suatu tokoh atau generasi terdahulu, 

sehingga peserta didik dapat memilih mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan 

dan mana yang tidak perlu. Mengambil pelajaran yang baik dari suatu umat dan 

meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Selain itu, peserta didik mampu berpikir dan 

memahami materi secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lalu 

yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan perkembangan dan perubahan 

masyarakat serta keragaman sosial budaya Islam di masa yang akan datang.     

                                                           
32 Andi Prastowo, Pembelajaran Kontsruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama Di 

Sekolah/Madrasah, Teori, Aplikasi, dan Riset Terkait (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 

389.  
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3. Karakteristik Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam   

Karakteristik pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menurut peraturan 

Kementerian Agama RI bahwa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

menekankan pada kemampuan mengambil ibrah atau hikmah dari sejarah Islam, 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.    

Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan 

Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih 

kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik, agar konsep yang 

tertuang dalam bahan ajar tersebut dapat diterima oleh peserta didik dengan baik 

maka harus disesuaikan dengan pola pikir dan perkembangan intelektualnya.   

E. Kerangka Pikir   

Kerangka Berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran berupa 

konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel 

yang satu dengan varibel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat 

di dalam bentuk diagram atau juga skema, dengan tujuan untuk dapat mempermudah 

memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari ditahap selanjutnya. 

Kerangka berpikir ini pun juga bisa atau dapat dikatakan yakni sebagai rumusan 

masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam 

rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk 

dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti itu didalam merumuskan hipotesis 

penelitiannya.   
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Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini, peneliti menggambarkannya 

dalam bentuk bagan sebagai berikut:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produk Akhir  

Bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis Problem 

Solving pada materi masyarakat Arab praIslam kelas VII MTs. 

Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar.  

Potensi dan Masalah 

- Penggunaan bahan pembelajaran belum variatif untuk memfasilitasi 

peserta didik dalam belajar, 

- Metode penyampaian materi belum efisien masih menggunakan metode 

konvensional, 

- Buku cetak yang digunakan sebagai bahan pembelajaran, masih terlalu luas 

dan sulit dipahami, 

- Hasil belajar belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM), 

- Belum adanya modul pembelajaran yang pernah digunakan. 

 

Desain Produk  

- Disusun sesuai alur penyusunan 

modul, rancangan modul 

disesuaikan dengan kurikulum dan 

silabus, topik materi yang akan 

disajikan yaitu masyarakat Arab 

praIslam yang dilengkapi dengan 

ilustrasi, gambar dan bagan serta 

menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami peserta didik untuk 

menghasilkan produk yang 

menarik.  

Validasi Desain 

- Ahli Media dan ahli 

Materi.  

Pengumpulan Data  

- Wawancara kepada 

pendidik SKI dan peserta 

didik untuk analisis 

kebutuhan dan kondisi,   

- Analisis dokumen,  

- Merevew literature.  

Revisi Desain   

- Sesuai saran, masukan 

dan tanggapan serta 

respon validator.   

Uji coba Produk  

-. Uji coba pada kelompok 

kecil.  

- Lalu Uji coba ke kelompok 

yang lebih besar.  



 
 

44 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN   

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Penelitian yang bertujuan merancang, memproduksi, 

memvalidasi, menguji, dan menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan dari 

serangkaian uji coba, kemudian dilakukan revisi dan seterusnya untuk mendapatkan 

hasil atau produk yang memadai atau layak digunakan dalam pembelajaran.  

Penelitian dan pengembangan yang berorientasi untuk meneliti, merancang, 
memproduksi, memvalidasi, dan menguji produk yang dihasilkan. Tujuan 
penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah 
menghasilkan suatu produk baru melalui serangkaian proses pengembangan. 
Produk penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa 
media, peralatan, buku, modul, alat evaluasi dan perangkat pembelajaran.

1
   

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian mix methods atau campuran, yaitu 

suatu langkah penelitian dengan menggabungkan atau mengkombinasikan dua bentuk 

pendekatan penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini digunakan 

metode campuran dengan desain (exploratory sequential design) di mana data yang 

digunakan memiliki dua fase, pertama-tama peneliti mencari dan mengumpulkan data 

kualitatif dan setelah itu mencari dan mengumpulkan data kuantitatif.  

Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada informan 

kemudian dianalisis secara deskriptif, Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk 

menjelaskan hasil dari data yang telah didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan 

dianalisis secara statistik menggunakan rumus yang telah ditentukan oleh peneliti.   

                                                           
1Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan (Cet. II; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 161.    
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2. Lokasi dan Subjek Penelitian   

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan 

Yamani yang beralamat di Jl. Syekh Hasan Yamani Desa Parappe Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Subjek penelitian adalah peserta didik 

kelas VII.C MTs. sebanyak 25 orang sebagai uji responden dan uji coba produk.   

Peneliti memilih lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah ini karena 

berbagai alasan, diantaranya adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh 

peneliti, dari segi tenaga dekat dengan rumah dan mudah dijangkau, dari segi dana 

tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar dan dari segi efisiensi waktu 

masih dapat melaksanakan tugas pokok peneliti sebagai pendidik di sekolah lain.   

B. Prosedur Pengembangan  

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model pengembangan Borg and Gall, prosedur pengembangan ini dipilih sebab 

mempunyai langkah-langkah yang cukup sistematis serta dilakukan beberapa kali uji 

coba untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi belajar 

peserta didik, prosedur pengembangan ini terdiri dari sepuluh langkah, dapat dilihat 

tahapan-tahapan pengembangannya sebagai berikut:  
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Penelitian pengembangan di atas dibutuhkan sepuluh langkah tahapan untuk 

menghasilkan produk akhir yang siap pakai untuk diaplikasikan ke lembaga 

pendidikan, akan tetapi peneliti membatasi prosedur penelitian pengembangan dari 

sepuluh tahapan menjadi delapan langkah saja dikarenakan mengingat waktu yang 

tersedia tidak memadai dan biaya penelitian lapangan yang terbatas.  

Tahapan pengembangan penelitian yang dikemukakan oleh Borg merupakan 

langkah yang ideal, Borg menyarankan paling tidak ada dua kali uji coba 

untuk menghasilkan produk pembelajaran yang andal dimulai dari uji coba 

terbatas sampai pada uji coba yang lebih luas. Namun demikian, merujuk pada 

penjelasan Borg, tahapan yang ideal tersebut dapat disederhanakan tanpa 

mengurangi nilai penelitian dan pengembangan itu sendiri.2  

Langkah-langkah pengembangan dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Potensi dan Masalah  

Bahan ajar berfungsi sebagai bahan yang dapat membantu dan melengkapi 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas serta membantu potensi 

peserta didik agar menjadi pelajar yang mandiri. Potensi dalam penelitian 

pengembangan ini adalah bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

model pembelajaran problem solving pada materi kondisi masyarakat Arab pra Islam.  

Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. 

Masalah yang ditemukan adalah kurangnya pendidik dalam menggunakan dan 

memanfaatkan bahan ajar selama proses pembelajaran serta model pembelajaran yang 

digunakan masih bersifat konvensional serta kurangnya pemahaman materi yang 

dirasakan peserta didik selama kegiatan pembelajaran.  

                                                           
2Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan ( jenis, metode dan prosedur) (Cet. I; Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), h. 135.   
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2. Pengumpulan Data   

Proses pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis 

kebutuhan, dalam analisis kebutuhan dilakukan telaah terhadap kompetensi yang 

diharapkan dapat dicapai peserta didik. Untuk mengetahui analisis kebutuhan 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:   

a. Analisis sumber belajar dan karakteristik peserta didik, yang bertujuan agar hasil 

pengembangan produk tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.   

b. Pembuatan dokumen, yaitu pembuatan dokumen perencanaan yang meliputi: 

silabus, kompetensi dasar, indikator pencapaian dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) serta analisis materi yang bertujuan untuk menentukan dan 

membatasi materi yang digunakan dalam penyusunan modul yang akan 

dikembangkan.   

c. Melakukan wawancara dengan dua pendidik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam yaitu Haeriyah, S.Pd.I dan Fadliah, S.Ag untuk mengetahui kebutuhan dan 

kondisi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.   

3. Desain Produk   

Setelah melakukan pengumpulan data maka prosedur selanjutnya yaitu 

rancangan pengembangan dan pemilihan bahan pembelajaran. Peneliti mulai 

merancang lalu membuat modul cetak yang disusun berdasarkan alur penyusunan 

modul, rancangan modul disesuaikan dengan kurikulum dan silabus,  materi yang 

akan disajikan adalah kondisi masyarakat Arab pra Islam menggunakan model 

pembelajaran berbasis problem solving yang dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, 

warna dan bagan serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik 

untuk menghasilkan produk yang menarik dari hasil identifikasi kebutuhan pengguna.   
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4. Validasi Desain   

Validasi desain merupakan tahapan kegiatan yang melibatkan penilaian 
rancangan produk secara rasional. Secara rasional adalah karena hasil validasi 
rancangan produk masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional 
atau masukan dari para ahli, belum berdasarkan fakta-fakta lapangan.3  

Validasi desain terdiri dari dua tahapan yaitu: (1) Uji ahli media mempunyai 

tujuan untuk mengetahui ketepatan standar minimal yang dilaksanakan saat 

pembuatan modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving dan untuk 

mengetahui kelayakan dan kemenarikannya dalam proses pembelajaran. (2) Uji ahli 

materi bertujuan untuk menguji bagaimana standar kelayakan dari segi materi dan 

kesesuaian modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving.  

5. Revisi Desain   

Setelah produk divalidasi oleh para ahli validator, selanjutnya peneliti 

melakukan revisi sesuai dengan masukan-masukan dan saran yang telah diberikan 

oleh validator. Setelah produk direvisi maka produk selesai dan bisa di ujicobakan.  

6. Uji coba Produk  

Tujuan dari uji coba produk ini untuk melihat keefektifan produk yang 

dikembangkan. Hasil dari uji coba produk kemudian dijadikan sebagai bahan 

perbaikan serta penyempurnaan modul yang dibuat, kekurangan pada saat 

berlangsungnya ujicoba produk harus tetap direvisi sebagai upaya perbaikan.  

7. Revisi Produk   

Punaji Setiosari menyatakan bahwa (“revisi produk dilakukan berdasarkan 

hasil uji coba sebelumnya, berdasarkan hasil data tersebut apakah masih diperlukan 

untuk melakukan evaluasi yang sama dengan mengambil situs yang sama pula”).4 

                                                           
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Edisi Kedua. h . 408.   

4 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan (Jilid 1; Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 206.  
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Revisi produk masih akan dilakukan ketika pengujicobaan produk ke peserta didik 

masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, sehingga nantinya dapat 

digunakan untuk menyempurnakan pembuatan produk yang dikembangkan.   

8. Uji coba Pemakaian    

Hasil produk yang telah direvisi diujicobakan kembali dalam kelompok luas, 

uji coba pemakaian diaplikasikan pada kelompok yang lebih besar yaitu 25 peserta 

didik kelas VII.C MTs. Syekh Hasan Yamani. Setelah berlangsungnya pengujian 

tersebut mereka diberikan lembaran kuesioner respon terhadap penggunaan produk 

bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving. Uji coba 

pemakaian yang dilakukan pada kelompok besar bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas produk yang telah dikembangkan serta perolehan masukan untuk 

selanjutnya perevisian produk tahap akhir atau perbaikan pada tahap selanjutnya.     

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pedagogis, 

pendekatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan data dengan konsep 

pendidikan yang ada dilokasi kejadian, (“pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu 

usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengetahui keadaan hubungan dengan obyek 

yang akan diteliti”). 5 Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk melihat 

penggunaan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis model 

pembelajaran problem solving pada saat proses pembelajaran dikelas.  

Pendekatan yang kedua dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis, 

yaitu (“pendekatan ilmu jiwa yang mempelajari tentang situasi gejala perilaku yang 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. 

XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 81.   
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diamati”). 6  Pendekatan psikologis ini penting karena dalam penelitian ini peneliti 

terlibat langsung melihat dan mengamati sikap dan tingkah laku peserta didik selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan modul pembelajaran yang dikembangkan.   

D. Metode Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini untuk 

mendapatkan data-data yang akurat selama proses penelitian, yaitu sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara 

(peneliti yang diberi tugas mengumpulkan data) melakukan pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara adalah 

proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya 

(interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interview).7  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari narasumber yakni pendidik 

dan peserta didik. Pertama, dua pendidik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

yaitu ibu Haeriyah, S.Pd.I dan ibu Fadliah, S.Ag dengan cara menanyakan hal-hal 

yang diinginkan peneliti sesuai tujuan penelitian, seperti tentang penggunaan bahan 

ajar dan metode pembelajaran yang sering di gunakan pada saat melaksanakan proses 

belajar mengajar, apakah ada kendala peserta didik dalam memahami materi yang 

disampaikan, juga mewawancarai tentang aktivitas-aktivitas yang biasa peserta didik 

lakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran serta tanggapan pendidik 

mengenai bahan ajar yang saat ini digunakan. Kedua, peserta didik sebanyak 6 orang 

yaitu: Humairah, Idellia Widiadari, Nanda Maulida, Anisah, Ummu Kalsum dan 

                                                           
6Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Sekunder (Cet. IV; 

Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.11.  
7Dja’man Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 130.   
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Nursia dengan cara menanyakan hal-hal yang diinginkan peneliti sesuai tujuan 

penelitian, seperti tentang tanggapan mengenai mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam selama proses pembelajaran, bahan ajar yang digunakan dalam kelas menarik 

atau tidak, tugas-tugas yang diberikan oleh guru biasanya apa saja serta kesulitan 

dalam belajar SKI di kelas. Dengan menggunakan alat berupa buku catatan, pulpen 

dan alat perekam sebagai alat bantu dalam proses pengambilan data-data.   

2. Angket   

Angket ini digunakan untuk memperoleh data-data atau informasi dari peran 

dan posisi responden, yang ditujukan kepada ahli media, ahli materi, dan respon 

peserta didik yang berjumlah sebanyak 25 orang di kelas VII.C Madrasah 

Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar. Angket adalah sebuah daftar 

atau serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau diisi 

oleh seseorang yang akan diukur atau (responden) untuk memperoleh data-data atau 

informasi selama penelitian.   

Angket ahli materi digunakan untuk memperoleh tentang kualitas modul 

pembelajaran dari aspek kelayakan produk yang ditinjau dari aspek kesesuaian materi 

dengan kurikulum, kebenaran, keruntunan, kejelasan, keseimbangan, kesistematisan, 

dan kelengkapan isi produk yang dikembangkan, sedangkan angket ahli media 

digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas teknis desain dari produk yang 

dihasilkan, dan angket respon peserta didik untuk mengetahui keefektifan dan 

kepraktisan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving yang dikembangkan.   

 

 

 



 
 
 

52 
 

E. Instrumen Penelitian      

Instrumen merupakan alat pengukur dan pengumpul data yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan, adapun instrumen penelitian yang digunakan sebagai berikut:   

1. Kuesioner   

Penggunaan kuesioner terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan. Konsep alat ukur ini berupa kisi-kisi kuesioner 

yang dijabarkan kedalam variabel dan indikator-indikator yang dijadikan pedoman 

dalam menyusun item-item kuesioner yang akan berikan kepada responden penelitian.  

Deni Dermawan menyatakan bahwa kuesioner berisi item-item atau indikator 

penilaian untuk menentukan suatu kualitas modul oleh ahli media, ahli materi 

dan respon peserta didik. Kuesioner penilaian ini disusun dengan 

menggunakan skala likert berupa skor tertinggi tiap butir 4 dan terendah 1.8  

Bentuk dari kuesioner ini adalah skala likert dengan 4 kategori penilaian yaitu: 

sangat layak (skor 4), layak (skor 3), kurang layak (skor 2), tidak layak (skor 1). 

Kriteria kepraktisan terpenuhi jika 50% peserta didik memberikan respon positif 

terhadap minimal sejumlah aspek yang ditanyakan. Untuk aspek pernyataan yang 

dikatakan mendapat respon positif apabila peserta didik memilih pilihan 4 dan 3. Dan 

dikatakan mendapat respon negatif apabila peserta didik memilih pilihan 2 dan 1.  

Sa’dun Akbar dalam bukunya instrumen perangkat pembelajaran menuliskan bahwa 

kisi-kisi penilaian respon peserta didik terhadap produk bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving dapat dilihat pada tabel berikut:9   

                                                           
8Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 

2013), h. 169.  
9 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Cet. I; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 39.   
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Kuesioner respon peserta didik   

No Aspek Kriteria 
No. 

Butir 

1 
Aspek 

Ketertarikan 

Tampilan menarik 1 

Senang dipelajari 1 

Mendukung penguasaan materi 1 

Tidak bosan dipelajari 1 

Memudahkan untuk dipelajari 1 

2 Aspek Materi  

Penyampaian materi mudah dipahami   1 

Penyampaian materi mendorong untuk 

berdiskusi    
1 

Mendorong untuk merangkum materi sendiri   1 

Memuat uji kompetensi yang dapat menguji 

seberapa jauh pemahaman materi   
1 

3 
Aspek Bahasa 

dan Tampilan  

Kalimat dan paragraf yang digunakan jelas 

dan mudah dipahami  
1 

Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti  
1 

Huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dibaca  
1 

Kemenarikan tulisan, tampilan, dan gambar  1 

Kemenarikan warna dan desain  1 

Jumlah Butir Instrumen 14 

2. Tes  

Instrumen tes terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh 

responden. (“Tes sebagai alat penilaian merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil jawaban dalam bentuk lisan, 

tulisan atau berbentuk perbuatan”).10 Ada dua proses tahapan yang dilakukan yaitu 

pre-test dan post-test. Tes diberikan sebanyak dua kali berupa hasil tes belajar, 

dengan membandingkan hasil tes sebelum diaplikasikan bahan ajar modul dengan 

hasil tes setelah penggunaan. Hasil tes tersebut digunakan untuk menentukan 

                                                           
10Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Cet. XVIII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 35.   
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efektifitas penggunaan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving sebagai hasil 

pengembangan produk. Instrumen yang digunakan pada tes hasil belajar berupa soal-

soal yang diberikan sebanyak 20 butir, yaitu 15 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian.   

F. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data diperoleh dari instrumen penelitian berupa data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil komentar dan saran perbaikan 

produk dari ahli media dan ahli materi kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara 

deskriptif kualitatif untuk merevisi produk yang dikembangkan. Data kuantitatif 

berupa skor penilaian ahli media dan ahli materi dianalisis secara deskriptif dengan 

acuan tabel konversi nilai yang diadaptasi dari Mardapi (2008) sehingga 

menghasilkan pedoman sebagaimana disajikan dalam penjelasan berikut:  

1. Teknik Analisis Data untuk kelayakan Modul   

Teknik analisis data untuk kelayakan modul diadopsi dari kelayakan media, 

analisis dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:11
   

a. Skor hasil penilaian kuesioner yang diperoleh dari para ahli (media dan materi) 

dan hasil respon peserta didik berupa data kuantitatif diubah dalam bentuk 

kategori dengan pedoman pada tabel sebagai berikut:   

Tabel 3.2. Pedoman Skala Penilaian Kuesioner  

No  Kategori Skor  

1 Sangat layak  4 

2 Layak  3 

3 Kurang layak   2 

4 Tidak layak  1 

                                                           
11  Mardapi, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes (Cet. I; Yogyakarta: Mitra 

Cendekia Press, 2008), h. 123.  
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b. Menghitung skor rata-rata dari instrumen-instrumen dengan menggunakan rumus 

berikut:12   

  
  

 
 

Keterangan:   

M = Skor rata-rata  

∑X = Jumlah Skor   

N = Jumlah Penilaian.  

c. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun tabel kriteria penilaian bahan ajar modul 

Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving dan dapat disimpulkan dalam 

tabel berikut:13  

Tabel 3.4. Kriteria Penilaian Pemberian Skor  

No Rentang Skor Skor Kategori 

1 X ≥ 3,0  4 SL (Sangat Layak)  

2 3,0 ˃ X ≥ 2,5  3 L (Layak) 

3 2,5 ˃ X ≥ 2,0  2 KL (Kurang Layak) 

4 X < 2,0  1 TL (Tidak Layak) 

Hasil penelitian berdasarkan nilai kelayakan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving ditentukan dengan nilai minimal “L” 

dengan kategori Layak. Jadi apabila hasil penilaian oleh ahli media, ahli materi dan 

respon peserta didik hasil rerata skornya memberikan nilai akhir “L”, maka produk 

pengembangan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving ini layak digunakan.   

                                                           
12Almansur Fauzan, Ghony Djunaidi, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), h. 81.  

13
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, h. 

213.   
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2. Teknik Analisis Data Tes Hasil Belajar  

Analisis data tes hasil belajar dilakukan dengan proses pemberian soal tes 

pemahaman konsep dan diukur hasil belajarnya untuk menganalisis tingkat 

keefektifan dari penggunaan produk. Peningkatan hasil belajar peserta didik yang 

diperoleh setelah menggunakan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

problem solving, diperhitungkan menggunakan rumus N-gain yang ditentukan 

berdasarkan rata-rata gain. Skor gain (g) yang diperoleh merupakan hasil dari 

perbandingan antara rata-rata nilai pre-test dan post-test. Rata-rata gain yang 

dibandingkan N-gain dengan rumus menurut Hake adalah sebagai berikut:14  

       
              

             
  

Keterangan:     

S Post  : Rata-rata skor Post-test  

S Pre  : Rata-rata skor Pre-test  

S Maks : Skor maksimal  

Selanjutnya apabila nilai tersebut diperoleh maka prosedur selanjutnya nilai 

tersebut dikonversikan ke dalam interpretasi nilai gain menurut Hake yang disajikan 

pada tabel di bawah:   

Tabel 3.5. Interpretasi N-Gain 

No Besar Presentase Interpretasi 

1 (N-gain) ≥ 0,7  Tinggi 

2 0,7 ˃ (N-gain) ≥ 0,3  Sedang 

3 (N-gain) < 0,3  Rendah 

                                                           
14Hake, R. R. Interaktive-engagement vs traditional methods: A six thousand-student survey 

of mechanicstest data for introductory physics course. The American Journal of Physics Research. 

1998, h. 74.   
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3. Analisis Data Kepraktisan   

Hasil lembar pengamatan kriteria kepraktisan penggunaan bahan ajar modul 

Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving berupa kuesioner penilaian yang 

diberikan kepada peserta didik, di mana isi dari lembar kuesioner tersebut merujuk 

pada keterlaksanaan proses pembelajaran penggunaan modul yang dikembangkan. 

Kemudian dianalisis dengan cara menghitung banyak peserta didik yang memberikan 

respons positif sesuai dengan berbagai aspek yang ditanyakan dalam lembar respon. 

Analisis untuk menghitung persentase banyaknya peserta didik yang memberikan 

respon pada setiap kategori yang ditanyakan dalam lembar kuesioner menggunakan 

rumus sebagai berikut:    

    
 

                
          

Keterangan:   

NP = Nilai Persentase   

R = Perolehan Skor   

SM = Skor Maksimal   

Tabel 3.6. Kriteria Kuesioner Respon Peserta Didik15  

No Ruang Skor Kriteria 

1 81%-100% Sangat Praktis 

2 61%-80% Praktis 

3 41%-60% Cukup Praktis 

4 21%-40% Kurang Praktis 

5 0%-25 Sangat Tidak Praktis 

                                                           
15Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 42.    
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Kuesioner analisis respon peserta didik (RPD) terhadap bahan ajar modul 

Sejarah Kebudayan Islam berbasis problem Solving diberikan setelah seluruh 

kegiatan proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Respon peserta didik dikatakan 

positif jika nilai uji kepraktisan produk rata-rata presentasi lebih dari 80%.   

 

Matriks pengembangan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Hasil Penelitian  

Pembahasan pada bab IV ini, dijelaskan beberapa hal pokok yang berkaitan 

dengan hasil pengembangan. Pengembangan dilakukan berdasarkan pada tahap-tahap 

yang ada dalam rancangan model pengembangan Borg and Gall yakni: (1) Potensi 

Masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi 

Desain, (6) Uji coba Produk, (7) Revisi Produk, dan (8) Uji coba Pemakaian. 

Kedelapan tahapan tersebut akan diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut:    

1. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Peserta Didik kelas VII di Madrasah 

Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar.   

a. Potensi dan Masalah  

Terdapat suatu masalah yaitu pertama, bahan ajar yang digunakan hanya 

menggunakan buku paket cetak saja dan belum pernah menggunakan bahan ajar lain 

yang dapat mendukung selama proses pembelajaran, kedua, metode yang digunakan 

masih bersifat konvensional seperti metode ceramah dan hafalan sehingga 

pembelajaran terlihat masih monoton, dan ketiga, nilai hasil belajar peserta didik 

kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar masih 

banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah 

ditentukan. Hal tersebut juga disebabkan pendidik masih menggunakan fasilitas dan 

buku paket cetak yang sama dari tahun ke tahun, sehingga peserta didik sangat 

membutuhkan bahan pembelajaran yang baru dan berbeda. Pendidik juga 

mengungkapkan buku paket cetak tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan 



 
 
 

59 
 

peserta didik dalam belajar, serta kurangnya perhatian saat proses pembelajaran 

sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik dan optimal.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 April 2021 

dengan peserta didik bahwa: pertama, materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam yang mereka terima selama pembelajaran cukup sulit dipahami, mereka harus 

membaca berulang-ulang materi agar dapat memahamkan mereka. Kedua, bahasa 

yang digunakan juga sulit untuk mereka pahami, selain itu pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelihatannya mudah saat diterangkan tetapi saat mengerjakan soal 

itu sulit karena materinya sangat banyak dan mereka tidak mengetahui materi mana 

saja yang akan masuk di soal tersebut. Sedangkan sumber belajar yang tersedia di 

sekolah tidak memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, hal tersebut dibuktikan pada 

saat peneliti melaksanakan kegiatan penelitian bahwa sumber belajar berupa buku 

paket cetak SKI dan buku-buku lain tidak tersedia jumlahnya dan kurang menarik.   

b. Tahap Pengumpulan Data.    

Tahapan pengumpulan data merupakan salah satu proses yang sangat penting 

untuk mengetahui kebutuhan dan kodisi belajar peserta didik terhadap produk bahan 

ajar yang akan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Penjelasan 

tahapan pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:    

1) Analisis Kebutuhan Sumber Belajar.    

Analisis kebutuhan sumber belajar dilakukan dengan menganalisis bahan ajar 

yang digunakan selama proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, hal ini 

bertujuan agar bahan ajar yang dikembangkan dapat memfasilitasi dan memahamkan 

serta membuat peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Pada tahap ini peneliti 

melakukan wawancara dengan pendidik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, 
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berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik pada tanggal 20 April 2021 diperoleh 

informasi bahwa bahan ajar yang digunakan hanya menggunakan buku paket cetak 

saja dan masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah dan 

hafalan selain itu belum pernah menyusun bahan ajar berupa modul pembelajaran 

untuk peserta didik sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik dan optimal.   

Buku paket cetak yang digunakan adalah buku paket terbitan Erlangga yang 

diterbitkan pada tahun 2015 dan peserta didik tidak memiliki buku paket cetak 

tersebut untuk digunakan selama pembelajaran karena buku tidak difasilitasi oleh 

pihak sekolah. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang berlangsung di 

Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar memanfaatkan buku 

paket cetak, papan tulis dan spidol sebagai media pengantar materi pelajaran. 

Walaupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun mengacu pada 

kurikulum 2013, hal tersebut dikarenakan sulitnya peserta didik membangun 

pengetahuannya sendiri dalam arti pendidik tersebut hanya sebagai fasilitator maka 

dari itu masih terlaksana pembelajaran konvensional yang berpusat pada pendidik.  

2) Analisis Karakteristik Peserta Didik.   

Mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang bertujuan agar hasil 

pengembangan produk tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Identifikasi karakteristik peserta didik diperoleh dari teori dan hasil wawancara di 

Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar. Peserta didik di usia 

ini memang senang dengan sesuatu yang sifatnya visual, sifatnya hiburan, dan 

sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka, hal tersebut sesuai dengan teori 

perkembangan peserta didik menurut Gean Peaget (2002), di mana pada usia 11-15 

tahun peserta didik lebih cenderung memperhatikan sesuatu yang sifatnya visual 
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karena pada usia ini peserta didik sudah mempunyai kapasitas kemampuan kognitif 

untuk menalar materi yang diajarkan, maka dari itu bahan ajar yang dipakai oleh 

pendidik tidak cukup hanya dengan memakai buku paket cetak dan metode 

konvensional saja, pembelajaran yang digunakan oleh pendidik juga harus mampu 

merangsang daya tarik peserta didik untuk memperhatikan materi pembelajaran.    

Agus Iswanto menyatakan bahwa salah satu ciri generasi milenial adalah 
mereka lebih suka membaca power point daripada membaca buku-buku tebal. 
Jikapun harus membaca buku yang tebal maka yang mereka baca adalah novel 
yang disajikan dengan bahasa yang mudah. Uraian panjang tentang suatu 
pemikiran yang rumit seringkali dihindari, sebaliknya mereka lebih senang 
dengan kata-kata atau kutipan-kutipan bijak yang dapat memotivasi.1   

Setiap peserta didik memiliki kecepatan berbeda-beda dalam memahami 

materi, ada yang cepat, sedang dan lambat, menjawab pertanyaan pendidik dengan 

jawaban singkat serta lebih mengingat apa yang dilihat dari pada apa yang didengar 

serta suka berimajinasi. Kecenderungan gaya belajar yang dimiliki peserta didik rata-

rata tertarik untuk mempelajari atau membaca buku dengan tampilan yang menarik, 

memiliki gambar dan berwana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta 

penjelasan yang singkat dan jelas. Jika dikaitkan dengan kondisi anak milenial maka 

peserta didik sekarang lebih senang terhadap hal-hal yang sifatnya menarik perhatian.  

3) Pembuatan Dokumen.    

Pada tahapan ini dimulai dengan pembuatan dokumen perencanaan, yang 

meliputi: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan naskah materi untuk 

pembuatan modul, dan dokumen naskah tes meliputi naskah tes soal terdiri atas pre-

test dan post-test. Proses tersebut dimulai dari mengidentifikasi silabus berupa 

kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Setelah 

                                                           
1  Agus Iswanto,”Membaca Kecenderungan Pemikiran Islam Generasi Milenial Indonesia, 

”Jurnal Multikultural dan Multireligius vol. 17 no. 1 (2018), h. 182.   
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menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam yang akan digunakan untuk membuat bahan ajar modul.  

Selajutnya analisis materi yang bertujuan untuk menentukan dan membatasi 

materi yang digunakan dalam penyusunan modul yang dikembangkan. Materi yang 

digunakan dalam modul ini disesuaikan dengan buku paket Sejarah Kebudayaan 

Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2020 dengan judul materi 

kondisi masyarakat Arab pra Islam yang berdasarkan pada kompetensi dasar dan 

indikator-indikator yang terdapat pada silabus, dan beberapa sumber tambahan lain 

seperti buku-buku cetak dan internet. Pembatasan ini dilakukan atas pertimbangan 

waktu dan keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengembangkan produk tersebut.   

Pemilihan materi kondisi masyarakat Arab pra Islam ini dikarenakan materi 

tersebut adalah materi awal pembahasan yang harus diketahui oleh peserta didik 

sebelum mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dan misi dakwah beliau, materi 

ini juga cukup menarik apabila dijadikan modul karena terdapat beberapa fenomena-

fenomena dan kondisi-kondisi yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya 

Islam. Materi yang diperoleh tersebut didesain untuk disajikan dalam bentuk produk 

bahan ajar modul berbasis problem solving. Materi tersebut disajikan dalam bentuk 

visual, teks, dan contoh-contoh ilustrasi bergambar. Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi materi masyarakat Arab pra Islam dijabarkan sebagai berikut:    

Tabel 4.1. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi   

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami sejarah kondisi 

masyarakat Arab pra Islam 

melalui kegiatan ekonomi dan 

perdagangan.   

3.1.1 Siswa dapat menjelaskan peta 

wilayah Jazirah Arab.  

3.1.2 Siswa dapat menjelaskan kondisi 

kepercayaan masyarakat Mekah 
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4.1 Menceritakan sejarah kondisi 

masyarakat Arab pra Islam 

melalui kegiatan ekonomi dan 

perdagangan.    

sebelum mengenal Islam.   

3.1.3 Siswa dapat menjelaskan kondisi 

sosial masyarakat Mekah sebelum 

mengenal Islam.   

3.1.4 Siswa dapat menjelaskan kondisi 

ekonomi masyarakat Mekah sebelum 

mengenal Islam.    

3.1.5 Siswa dapat menjelaskan kondisi 

politik masyarakat Mekah sebelum 

mengenal Islam.    

4.1.1 Siswa dapat menceritakan sejarah 

kondisi masyarakat Arab pra Islam 

melalui kegiatan ekonomi dan 

perdagangan.    

c. Tahap Desain Produk.    

Data yang terkumpul pada tahap pengumpulan data seperti kumpulan hasil 

analisis kebutuhan sumber belajar, analisis karakteristik peserta didik, dan analisis 

dokumen menjadi dasar bagi tahap selanjutnya yaitu bagaimana desain dari produk 

bahan ajar modul berbasis problem solving yang akan dikembangkan. Untuk 

mendesain produk tersebut dilakukan penyusunan sebelum lanjut ke tahap 

selanjutnya yang akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:   

1) Pemilihan Format.   

Hasil pemilihan format rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disesuaikan 

dengan sintaks pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berbasis model problem 

solving yang didalamnya memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, penilaian, kegiatan pembelajaran, dan 

sumber bacaan. Skenario pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran khususnya 

pada kegiatan inti dimasukkan sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran 

problem solving sedangkan format bentuk fisik modul dibuat berwarna, teratur, rapi, 
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terstruktur sehingga peserta didik diharapkan dapat menarik perhatian mereka, 

termotivasi dan mudah digunakan untuk pembelajaran.  

Modul berbasis problem solving ini menggunakan aplikasi Corel Drawn X9 

Version, menggunakan font Calibri dan Century Ghothic. Sebelum menggunakan 

Corel Drawn X9 Version, pertama adalah mencari materi atau konten yang akan di 

buat secara sistematis dalam Microsoft office word 2010 kemudian mencari gambar 

dan ilustrasi yang relevan dengan materi, setelah itu membuat desain menarik agar 

modul terlihat menarik dengan menggunakan aplikasi Corel Drawn X9 Version.   

2) Tampilan Sampul dan Gambaran Modul.     

Peneliti mencari informasi dari berbagai sumber terkait dengan cara membuat 

sampul modul. Melihat dari contoh sampul buku ataupun contoh sampul bahan ajar 

lainnya yang telah ada, sehingga peneliti bisa menghasilkan rancangan yang terlihat 

lebih bagus dan menarik dengan kombinasi warna dan gambar sehingga peserta didik 

dapat tertarik untuk menggunakan modul sebelum melihat isi modul tersebut.   

Tabel 4.2. Gambaran Produk Bahan Ajar Modul SKI Berbasis Problem Solving 

 

 Ket. Cover 

Menampilkan bagian halaman depan 

yang terdapat gambar kondisi 

bangunan bersejarah di Makkah 

zaman dulu sebagai latar sampul, 

lambang dan nama institusi peneliti. 

Adapun alasan dipilihnya gambar 

kondisi bangunan bersejarah di 

Makkah karena pembahasan materi di 

dalam modul tersebut dijelaskan 

beberapa kondisi pada masyarakat 

Arab di Makkah.  
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Pada halaman selanjutnya penjelasan 

Kompetensi Dasar (KD) dan indikator 

pencapaian kompetensi yang 

tercantum dalam silabus.  

 

Modul ini memberikan apersepsi dan 

kerja mandiri untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik, dan juga 

terdapat kegiatan belajar 

menggunakan model pembelajaran 

problem solving yang ada dalam 

proses pembelajaran.   

 

Uji kompetensi berisi soal-soal yang 

harus dikerjakan dan diselesaikan 

setelah mempelajari materi dalam 

modul, di mana persoalan-persoalan 

tersebut membawa peserta didik untuk 

bisa belajar secara mandiri. Soal-soal 

tersebut untuk menilai keberhasilan 

peserta didik dalam mempelajari 

materi yang disajikan dalam modul.   
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2. Tingkat Kevalidan Bahan Ajar Modul Sejarah Kebudayaan Islam 

Berbasis Problem Solving.   

a. Tahap Validasi Desain Produk.    

Uji validasi produk dilakukan oleh dua validator ahli yaitu ahli materi dan ahli 

media. Validator ahli materi dan ahli media adalah dosen Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu: Dr. H. Erwin Hafid, Lc., M.Th.I., M.Pd.I dan 

Dr. Syamsuddin, M.Pd.I. Tujuan dari validasi ahli materi dan ahli media ini untuk 

mengukur tingkat keakuratan dan kualitas materi dan media yang disajikan dalam 

bentuk bahan ajar modul berbasis problem solving. Selain itu tujuan dari validasi ahli 

materi dan media ini juga untuk memperoleh kelayakan dari tiap-tiap indikator.   

1) Validasi Produk Oleh Ahli Materi.    

Secara umum kuesioner penilaian ahli materi terdiri dari 4 aspek yaitu aspek 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan dan kelayakan problem 

solving. Validasi materi pada bahan ajar modul SKI berbasis problem solving oleh 

validator I dan validator II dilakukan pada hari senin tanggal 01 November 2021, 

kuesioner penilaian ini disusun menggunakan skala likert dengan skor tertinggi 4 dan 

skor terendah 1 masing-masing aspek validasi materi dijelaskan pada tabel berikut:    

a) Penyajian Data Aspek Kelayakan Isi.      

No Butir Penilaian 
Ahli Materi 

Rata-rata 
I II 

1 Kesesuaian materi dengan silabus  4 4 4 

2 
Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar  
4 4 4 

3 
Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran  
4 3 3,5 

4 Keakuratan materi  4 4 4 

5 
Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh  
4 3 3,5 

Rerata Skor 3,8 
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Skala yang digunakan pada kuesioner ini yaitu skala Mardapi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data dari responden yang bersifat jelas dengan keterangan 

kuesioner yaitu: 4 = sangat layak, 3 = layak, 2 = kurang layak, dan 1 = tidak layak.   

Berdasarkan data hasil kuesioner penilaian dua ahli materi pada aspek 

kelayakan isi sebanyak 5 indikator menunjukkan bahwa item (1 dan 2) kesesuaian 

materi dengan silabus dan kompetensi dasar memperoleh rata-rata 4 yang 

dikategorikan sangat layak, hal tersebut mengandung arti bahwa materi yang 

disajikan mencangkup materi yang terkandung dalam silabus. Pada item (3) 

kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dinilai sangat layak dengan rata-rata 

3,5, item (4) keakuratan materi memperoleh rata-rata 4, dan item (5) mendorong 

untuk mencari informasi lebih jauh memperoleh nilai rata-rata 3,5 yang masuk dalam 

kategori sangat layak. Hal tersebut mengandung arti materi yang mencangkup di 

dalam modul memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk dipelajari. Dengan 

demikian rerata skor untuk lima indikator tersebut sebesar 3,8 yang secara kualitatif 

termasuk dalam kriteria sangat layak dengan rentang skor menurut Prof. Sugiyono 

yaitu (X ≥ 3,0) menunjukkan bahwa nilai skor 3,8 lebih besar daripada 3,0.   

b) Aspek Kelayakan Penyajian.    

Tabel 4.4. Hasil Validasi Dua Ahli Materi Pada Aspek Kelayakan Penyajian   

No Butir Penilaian 
Ahli Materi 

Rata-rata 
I II 

1 
Teknik penyajian mempertimbangkan 

kemaknaan dan kebermanfaatan 
4 3 3,5 

2 
Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi 

materi 
4 4 4 

3 Materi disusun berurutan 4 4 4 

4 
Materi disusun secara sistematis serta 

spesifik 
4 3 3,5 

5 Materi ditulis dengan bahasa baku 4 4 4 

Rerata Skor 3,8 
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Data hasil penilaian dua ahli materi pada aspek kelayakan penyajian 

menunjukkan bahwa dari 5 indikator tersebut, diperoleh rerata skor secara 

keseluruhan sebesar 3,8 yang secara kualitatif menunjukkan kriteria sangat layak. 

Item (1) teknik penyajian mempertimbangkan kemaknaan dan kebermanfaatan materi 

memperoleh rata-rata 3,5, item (2) cakupan isi materi diperoleh rata-rata skor 4 

menunjukkan kriteria sangat layak, hal tersebut menunjukkan bahwa keluasan materi 

menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu 

materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep 

yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Item (3 dan 4) 

materi disusun dengan berurutan dan sistematis untuk memperjelas materi 

memperoleh kriteria sangat layak dengan skor rata-rata 4, dan item (5) materi ditulis 

dengan bahasa baku memperoleh rerata skor 4, hal ini mengandung arti bahwa bahasa 

yang digunakan sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta didik.  

c) Aspek Kelayakan Kebahasaan.    

Tabel 4.5. Hasil Validasi Dua Ahli Materi Pada Aspek Kelayakan Kebahasaan 

No Butir Penilaian 
Ahli Materi 

Rata-rata 
I II 

1 Bahasa yang digunakan komunikatif 4 3 3,5 

2 
Kesesuaian dengan perkembangan 

peserta didik 
4 4 4 

3 
Ketetapan pemilihan gambar dikaitkan 

dengan materi 
4 4 4 

4 Ketetapan dengan kaidah bahasa 4 4 4 

5 
Ketepatan bahasa dengan pedoman 

ejaan yang disempurnakan 
4 3 3,5 

Rerata Skor 3,8 

Hasil penilaian validasi ahli materi pada aspek kelayakan kebahasaan 

menunjukkan bahwa 5 indikator tersebut termasuk dalam kriteria sangat layak dengan 

rata-rata skor 3,8. Hal ini mengandung arti bahwa item (1) bahasa yang digunakan 
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komunikatif yaitu bahasa yang digunakan dalam modul membangkitkan rasa senang 

ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajarinya 

secara tuntas, item (2) kesesuaian dengan perkembangan peserta didik memperoleh 

penilaian sangat layak dengan rata-rata skor sebesar 4, hal tersebut mengandung arti 

bahwa bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu konsep materi sesuai dengan 

tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Item (3) ketetapan pemilihan gambar 

dikaitkan dengan materi memperoleh penilaian sangat layak dengan rata-rata skor 

sebesar 4, hal tersebut juga sangat penting untuk dilakukan agar peserta didik lebih 

mudah dalam memahami materi yang disajikan. Kemudian item (4 dan 5) ketetapan 

dengan kaidah bahasa dan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan mengandung arti 

bahwa tata kalimat dan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran mengacu kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Berdasarkan penilaian dua ahli materi pada aspek kelayakan kebahasaan di atas 

diperoleh rerata skor secara keseluruhan sebesar 3,8 yang secara kualitatif 

menunjukkan kriteria sangat layak dengan rentang skor (X ≥ 3,0) yaitu 3,8 lebih besar 

dari 3,0.    

d) Aspek Kelayakan Problem Solving    

Tabel 4.6. Hasil Validasi Dua Ahli Materi Pada Aspek Kelayakan Problem Solving   

No Butir Penilaian 
Ahli Materi 

Rata-rata 
I II 

1 
Menambah pengetahuan peserta 

didik dalam memecahkan masalah  
3 3 3 

2 
Menemukan pemecahan masalah 

dengan mencari data  
3 3 3 

3 Menyimpulkan  4 4 4 

Rerata Skor 3,3 
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Berdasarkan hasil validasi ahli materi pada aspek kelayakan problem solving 

menunjukkan bahwa 3 indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat layak 

dengan rata-rata skor 3,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi yang terdapat 

dalam bahan ajar modul berbasis problem solving tersebut dapat menambah 

pengetahuan peserta didik dalam mencari data, mencari solusi atas pemecahan 

masalah dan menyimpulkan. Berdasarkan penilaian dua ahli materi pada aspek 

kelayakan kebahasaan diperoleh rerata skor secara keseluruhan yaitu 3,3 yang 

menunjukkan kriteria sangat layak dengan rentang skor yaitu (X ≥ 3,0) menunjukkan 

bahwa rerata skor 3,3 lebih besar dari 3,0. Berikut ini hasil penilaian oleh kedua ahli 

materi terhadap ketiga aspek yang disajikan dalam tabel berikut:    

Tabel 4.7. Hasil Penilaian 2 Ahli Materi Terhadap Keempat Aspek   

Aspek 
Ahli Materi 

Jumlah 
Rerata 

Skor 1 II 

Kelayakan isi  4 3,6 7,6 3,8 

Kelayakan penyajian  4 3,6 7,6 3,8 

Kelayakan kebahasaan  4 3,6 7,6 3,8 

Kelayakan problem solving  3,3 3,3 6,6 3,3 

Jumlah Keseluruhan  29,4  

Rerata Keseluruhan  3,67 

Kriteria  Sangat layak 

Berdasarkan data hasil validasi dua ahli materi diketahui bahwa aspek 

kelayakan isi memperoleh rerata skor 3,8 aspek kelayakan penyajian memperoleh 

skor 3,8 dan aspek kelayakan kebahasaan memperoleh skor yang sama yaitu 3,8, dan 

aspek kelayakan problem solving memperoleh skor terendah yakni 3,3 dibanding 

aspek lainnya. Secara keseluruhan keempat aspek tersebut memperoleh rerata skor 

3,67 yang secara kualitatif menunjukkan kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil data 
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penilaian dua ahli materi pembelajaran sebagaimana dicantumkan pada tabel 4.7 

maka dapat dihitung nilai skor rata-rata dari instrumen-instrumen dengan 

menggunakan rumus berikut:    

               
           

                 
 

 

     
                    

  
 

2) Validasi Produk Oleh Ahli Media.      

Penilaian produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

problem solving oleh ahli media I dan ahli media II dilaksanakan pada hari senin 

tanggal 01 November 2021 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan produk 

sebagai bahan ajar sebelum digunakan untuk diuji cobakan di lapangan. Terdapat tiga 

aspek indikator penilaian ahli media ini yaitu aspek ukuran modul, aspek desain 

sampul modul dan aspek desain isi modul. Adapun hasil penilaian ketiga aspek 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:    

a) Penyajian Data Aspek Ukuran Modul.     

Tabel 4.9. Hasil Validasi Dua Ahli Media Pada Aspek Ukuran Modul   

No Butir Penilaian 
Ahli Media 

Rata-rata 
I II 

1 
Kesesuaian ukuran modul dengan 

standar ISO  
4 4 4 

2 
Kesesuaian ukuran dengan materi isi 

modul  
4 4 4 

Rerata Skor 4 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari dua ahli media pada aspek ukuran 

modul menunjukkan item (1) kesesuaian ukuran modul dengan standar ISO yaitu 

berdasarkan kegrafikan bahwa ukuran modul menggunakan A4 (210 x 297 mm), 

memperoleh rerata skor 4 dan item (2) kesesuaian ukuran dengan materi isi modul 
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memperoleh rerata skor 4 yang menunjukkan kriteria sangat layak. Hal ini 

mengandung arti bahwa ukuran modul dan pemilihan huruf disesuaikan dengan 

materi modul yang tepat, jelas dan mudah dibaca. Serta pemilihan ukuran modul 

disesuaikan dengan materi isi modul berdasarkan bidang studi segi empat. Hal ini 

akan mempengaruhi tata letak bagian isi dan jumlah halaman yang ada pada modul. 

b) Aspek Desain Sampul Modul    

Tabel 4.10. Hasil Validasi Dua Ahli Media Pada Aspek Desain Sampul Modul 

No Butir Penilaian 
Ahli Media 

Rata-rata 
I II 

1 

Penampilan unsur tata letak pada sampul 

muka, belakang dan punggung secara 

harmonis memiliki irama dan kesatuan 

serta konsisten 

3 3 3 

2 
Warna unsur tata letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 
4 3 3,5 

3 
Huruf yang digunakan menarik dan mudah 

dibaca 
4 4 4 

4 
Warna judul modul kontras dengan warna 

latar belakang 
4 4 4 

5 
Tidak menggunakan terlalu banyak 

kombinasi jenis huruf 
4 4 4 

6 

Ilustrasi sampul modul menggambarkan 

isi/materi ajar dan mengungkapkan 

karakter objek 

3 3 3 

Rerata Skor 3,58 

Berdasarkan hasil validasi dua ahli media pada aspek desain sampul modul 

yang terdiri atas 6 indikator memperoleh penilaian rerata skor 3,58 dengan kategori 

sangat layak. Item (3) huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca, item (4) 

warna judul modul kontras dengan warna latar belakang, dan item (5) tidak 

menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf memperoleh penilaian rata-rata 4 

dengan kategori sangat layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tampilan secara 

keseluruhan dapat memperjelas isi modul dan tidak banyak menggunakan jenis huruf 
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agar komunikatif dalam menyampaikan informasi yang disampaikan. 

Mempertimbangkan tampilan warna secara keseluruhan yang dapat memberikan 

nuansa tertentu dalam memperjelas materi/isi modul, ukuran huruf judul modul lebih 

dominan dibandingkan ukuran modul dan nama pengarang. Dan ketiga item lainnya 

(1, 2, dan 6) mendapatkan memperoleh penilaian rata-rata 3 yang masih tergolong 

dalam kriteria sangat layak, hal tersebut menunjukkan bahwa desain sampul modul 

ditampilkan secara harmonis dan saling terikat satu dengan yang lainnya serta dapat 

memberikan gambaran secara visual tentang materi pembelajaran tertentu.   

c) Aspek Desain Modul.     

Tabel 4.11. Hasil Validasi Dua Ahli Media Pada Aspek Desain Modul   

No Butir Penilaian 
Ahli Media 

Rata-rata 
I II 

1 
Konsistensi penempatan unsur tata letak 

berdasarkan pola 
4 4 4 

2 
Konsistensi pemisahan antar paragraf 

jelas 
4 4 4 

3 
Unsur tata letak bidang cetak dan marjin 

proposional 
4 3 3,5 

4 Spasi antar teks dan ilustrasi sesuai 4 3 3,5 

5 

Judul kegiatan belajar, sub judul 

kegiatan belajar dan angka halaman 

lengkap 

4 2 3 

6 Ilustrasi dan keterangan gambar lengkap 4 4 4 

7 

Penempatan judul, sub judul, ilustrasi 

dan keterangan gambar tidak 

mengganggu pemahaman 

4 4 4 

8 Lebar susunan teks normal 4 3 3,5 

9 
Spasi antar baris susunan teks dan spasi 

antar huruf normal 
4 3 3,5 

10 
Tipografi isi modul memudahkan 

pemahaman 
4 4 4 

11 
Ilustrasi isi mampu mengungkapkan 

makna/arti dari objek  
4 4 4 

12 Kreatif dan dinamis  4 3 3,5 

Rerata Skor 3,70 
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Berdasarkan hasil penilaian kedua ahli media pada aspek desain modul di atas 

diperoleh rerata skor keseluruhan 3,70 yang secara kualitatif menunjukkan kriteria 

sangat layak dengan rentang skor menurut Sugiyono yaitu (X ≥ 3,0) menunjukkan 

bahwa rerata skor 3,70 lebih besar daripada 3,0. Berikut ini hasil kedua ahli media 

terhadap ketiga aspek disajikan dalam tabel berikut:    

Tabel 4.12. Hasil Penilaian 2 Ahli Media Terhadap Ketiga Aspek   

Aspek  
Ahli Media 

Jumlah Rerata Skor 
1 II 

Kelayakan ukuran modul  4 4 8 4 

Kelayakan desain sampul modul  3,66 3,5 7,16 3,58 

Kelayakan desain isi modul  4 3,41 7,41 3,70 

Jumlah Keseluruhan  22,57  

Rerata Keseluruhan  3,76  

Kriteria  Sangat Layak 

Hasil data penilaian ketiga aspek penilaian oleh 2 ahli media secara visual 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini:   

 

Gambar 4.2. Diagram Batang Hasil Penilaian Ahli Media   
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Berdasarkan diagram di atas, hasil data penilaian ahli media terhadap produk 

bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving terlihat bahwa 

aspek ukuran modul yang terdiri dari 2 indikator memiliki skor paling tinggi 4, aspek 

desain sampul modul yang terdiri dari 6 indikator memperoleh penilaian skor rata-

rata 3,8 dan aspek desain isi modul yang terdiri 12 indikator memiliki skor rata-rata 

3,7. Setelah dikalkulasikan hasil validasi oleh kedua ahli media pada ketiga aspek 

tersebut diperoleh rerata sebesar 3,76 secara kualitatif menunjukkan kriteria sangat 

layak dengan rentang skor yaitu (X ≥ 3,0) menunjukkan skor 3,76 lebih besar dari 3,0.   

b. Tahap Revisi Produk.     

Berdasarkan hasil review masukan dan komentar ahli materi pembelajaran, 

produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving layak 

untuk di uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran para ahli yang berkenaan 

dengan produk sehingga produk pengembangan yang dihasilkan lebih baik. Adapun 

beberapa komentar dan masukan yang disampaikan ahli materi dan ahli media 

pembelajaran terhadap desain bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

problem solving diuraikan sebagai berikut:   

Pertama, pada produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

problem solving ini harus disesuaikan dengan ketetapan yang ada dalam silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Kedua, Instrumen butir 

soal diurutkan sesuai dengan hirarkinya, rapikan tulisan dan tambah ilustrasi serta 

gambar untuk memperjelas materi yang ada dalam modul. Ketiga, Idealnya 

latihan/soal pada modul yang dalam rangka pembelajaran dilengkapi dengan kunci 

jawaban, jika sebagai evaluasi maka tidak perlu dicantumkan. Keempat, Penulisan 
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program pascasarjana dilettakkan di dalam dengan tulisan kecil, dan petunjuk 

penggunaan modul menggunakan icon pada tiap-tiap pernyataan.    

3. Tingkat Keefektifan Bahan Ajar Modul Sejarah Kebudayaan Islam 

Berbasis Problem Solving.   

a. Tahap Uji Coba Produk.    

Efektivitas dari produk yang dikembangkan dilihat dari uji coba produk yang 

dilakukan peneliti pada peserta didik kelas VII.C di Madrasah Tsanawiyah Syekh 

Hasan Yamani Polewali Mandar. Uji lapangan ini dilakukan sebanyak dua tahapan 

yaitu uji coba produk kepada kelompok kecil dan uji coba pemakaian pada kelompok 

besar, tujuan dari uji lapangan ini adalah untuk menganalisis tingkat keefektifan 

produk bahan ajar modul Sejarah Sebudayaan Islam berbasis problem solving yang 

dikembangkan sebelum uji coba pemakaian pada kelompok besar. Kuesioner 

penelitian uji lapangan (respon peserta didik) terhadap produk bahan ajar modul yang 

dikembangkan meliputi 3 aspek yaitu aspek ketertarikan, materi, bahasa dan tampilan.   

1) Hasil Uji Coba Kelompok Kecil.   

Berdasarkan masukan, saran, dan komentar ahli media dan ahli materi 

selanjutnya bahan ajar modul diuji cobakan kepada 6 orang peserta didik, karena 

menurut Arikunto (2013) subjek uji coba kelompok kecil dilakukan pada 4-14 

responden dan untuk uji coba kelompok besar antara 15-50 responden. Uji coba 

kelompok kecil ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 17 November 2021. Adapun 

pertimbangannya dilihat dari prestasi belajar peserta didik dari tingkat rendah, 

sedang dan tinggi. Tujuan memilih peserta didik dari kelas VII.C dalam uji coba 

produk pada kelompok kecil ini karena mereka telah menempuh materi masyarakat 

Arab pra Islam sebelumnya, peserta didik diminta untuk mengeksplor semua 
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penyajian materi dan ketertarikan pada produk yang dikembangkan. Berikut ini 

disajikan data yang diperoleh dari uji coba kelompok kecil.   

a) Aspek Ketertarikan.      

Tabel 4.13. Hasil tanggapan uji coba kelompok kecil pada Aspek Ketertarikan  

No Butir Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Rerata 

Skor 

1 Tampilan modul ini menarik  24 4 

2 
Modul ini membuat saya senang 

mempelajari SKI  
22 3,66 

3 

Modul ini mendukung saya menguasai 

pelajaran SKI, khususnya materi tentang 

Bangsa Arab Pra Islam  

19 3,16 

4 
Modul SKI ini membuat saya tidak bosan 

mempelajarinya  
20 3,33 

5 
Pendekatan yang digunakan memudahkan 

saya dalam mempelajarinya  
16 2,66 

Jumlah Skor Keseluruhan 101 16,81 

Rerata Skor keseluruhan 3,36 

Berdasarkan hasil data tanggapan penilaian uji kelompok kecil pada aspek 

ketertarikan memperoleh rerata skor secara keseluruhan 3,36 dengan kategori sangat 

layak. Pada tabel di atas terlihat item (1) tampilan pada modul tersebut memperoleh 

skor 4 dengan kriteria sangat layak, hal tersebut menunjukkan bahwa tampilan 

produk modul membuat peserta didik tertarik dan tidak bosan mempelajarinya. Item 

(2) Senang dipelajari memperoleh rata-rata skor 3,66, item (3) mendukung 

penguasaan materi memperoleh skor rata-rata 3,16, dan item (4) tidak bosan 

dipelajari memperoleh skor rata-rata 3,33 dengan kategori sangat layak, hal tersebut 

mengandung arti bahwa produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam tersebut 

dapat menarik perhatian peserta didik karena disesuaikan dengan kebutuhan mereka.  
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b) Aspek Materi.    

Tabel 4.14. Hasil Penilaian Uji kelompok Kecil pada Aspek Materi  

No Butir Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Rerata 

Skor 

1 
Penyampaian materi yang disajikan dalam 

modul ini mudah saya pahami 
22 3,66 

2 
Penyajian materi dalam modul ini mendorong 

saya untuk berdiskusi 
16 2,66 

3 
Modul ini mendorong saya untuk merangkum 

materi sendiri 
20 3,33 

4 

Modul ini memuat uji kompetensi yang dapat 

menguji seberapa jauh pemahaman saya 

tentang materi Bangsa Arab Pra Islam 

16 2,66 

Jumlah Skor Keseluruhan 74 12,31 

Rerata Skor keseluruhan 3,07 

Data hasil penilaian uji kelompok kecil pada aspek materi yang diperoleh 

pada tabel 4.10 rata-rata menunjukkan kriteria sangat layak. Dari hasil uji kelompok 

kecil terhadap aspek materi diperoleh jumlah skor secara keseluruhan yakni 12,31 

dengan rerata skor keseluruhan sebesar 3.07 dengan kategori sangat layak. Item (1) 

penyampaian materi mudah dipahami memperoleh rata-rata 3,66 dengan kategori 

sangat layak, item (2) penyampaian materi mendorong untuk berdiskusi memperoleh 

rata-rata 2,66, item (3) mendorong untuk merangkum materi sendiri memperoleh 

rata-rata 3,33, dan item (4) memuat uji kompetensi yang dapat menguji seberapa jauh 

pemahaman materi memperoleh rata-rata 2,66 dengan kriteria layak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penyempaian materi untuk menjelaskan materi kondisi 

mayarakat Arab pra Islam mudah dipahami oleh peserta didik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penyampaian dan penyajian materi dalam menjelaskan produk 

bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving tersebut dapat 

mendorong peserta didik dalam memahamkan dan merangkum materi sendiri.  
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c) Aspek Bahasa dan Tampilan.      

Tabel 4.15. Hasil Penilaian Uji kelompok Kecil pada Aspek Bahasa dan Tampilan 

No Butir Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Rerata 

Skor 

1 
Kalimat dan paragraf yang digunakan dalam 

modul ini jelas dan mudah dipahami  
21 3,5 

2 
Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti  
19 3,16 

3 
Huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dibaca   
22 3,66 

4 
Kemenarikan tulisan, tampilan, dan gambar 

modul  
20 3,33 

5 Kemenarikan warna dan desain modul  24 4 

Jumlah Skor Keseluruhan  105 17,65 

Rerata Skor keseluruhan  3,53 

Hasil penilaian uji kelompok kecil pada aspek bahasa dan tampilan diperoleh 

jumlah skor keseluruhan 105 dari kelima indikator penilaian dengan rerata skor 

keseluruhan 3,53 yang menunjukkan kriteria sangat layak. Item kemenarikan warna 

dan desain modul mampu memberikan fokus perhatian yang lebih kepada peserta 

didik saat proses pembelajaran memperoleh rerata skor tertinggi yakni 4 dengan 

kriteria sangat layak. Berdasarkan tabel penilaian hasil uji kelompok kecil oleh 6 

orang peserta didik pada ketiga aspek tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa 

produk bahan ajar modul SKI berbasis problem solving ini sangat layak digunakan 

untuk uji coba pemakaian pada kelompok besar. Berikut ini disajikan tabel penilaian 

uji kelompok kecil pada ketiga aspek penilaian yaitu:    

Tabel 4.16. Hasil Penilaian Uji Kelompok Kecil pada Ketiga Aspek   

No Aspek Rerata Skor 

1 Ketertarikan 3,36 

2 Materi 3,07 

3 Bahasa dan Tampilan 3,53 

Jumlah Keseluruhan 9,96 

Rerata Skor Keseluruhan 3,32 
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Hasil penilaian uji kelompok kecil pada tiga aspek secara visual dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini:   

Gambar 4.3. Diagram Batang Hasil Penilaian Uji Kelompok Kecil   

Berdasarkan diagram di atas pada aspek bahasa dan tampilan memperoleh 

skor lebih tinggi dibandingkan kedua aspek lainnya. Hal ini disebabkan karena pada 

aspek bahasa dan tampilan ini rata-rata skor yang diperoleh sebesar 3,53 atau secara 

kualitatif dikategorikan sangat layak, sedangkan aspek materi dan ketertarikan juga 

mendapatkan skor secara keseluruhan masih dalam kategori tinggi berurut yaitu 3,07 

dan 3,36. Hasil penilaian uji kelompok kecil pada ketiga aspek setelah dirata-ratakan 

yaitu 3,32 menunjukkan kriteria sangat layak dengan rentang skor (X ≥ 3,0). Adapun 

beberapa tanggapan peserta didik terhadap produk bahan ajar modul SKI berbasis 

problem solving sebelum digunakan pada uji kelompok besar adalah sebagai berikut: 

pertama, produk ini memberikan kemudahan dan ketertarikan juga membantu dalam 

proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, 

kedua, tampilan bahan ajar modul SKI sangat bagus dan tidak membuat cepat bosan, 

serta bahasa yang digunakan juga sederhana dan mudah dipahami peserta didik.   
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2) Hasil Uji Coba Kelompok Besar.     

Uji coba kedua pada pengembangan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan 

Islam berbasis problem solving dilakukan pada peserta didik kelas VII.C Madrasah 

Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar yang melibatkan 25 peserta 

didik. Pada uji coba kedua ini terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan yaitu: pertama, 

tes hasil belajar peserta didik sebanyak 20 soal yang diberikan, 15 soal pilihan ganda 

dan 5 soal Essay untuk menganalisis keefektifan produk. Kedua, penyebaran 

kuesioner respon peserta didik untuk menganalisis kepraktisan produk bahan ajar 

modul Sejarah Sebudayaan Islam berbasis problem solving. Pada kuesioner respon 

peserta didik yang terdiri dari 3 aspek diantaranya aspek ketertarikan, aspek materi, 

aspek bahasa dan tampilan. pada aspek ketertarikan terdiri atas 5 butir penilaian, 

aspek materi terdiri atas 4 butir penilaian dan aspek bahasa dan tampilan memiliki 5 

butir penilaian yang akan dijelaskan sebagai berikut:   

3) Analisis Tes Hasil Belajar Peserta Didik.      

Pemberian pre-test dan post-test bertujuan untuk mengetahui tingkat 

efektifitas produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem 

solving yang dikembangkan terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu 

dengan melihat perbedaan skor sebelum dan setelah penggunaan produk. Adapun 

pre-test dilakukan pada peserta didik kelas VII.C di Madrasah Tsanawiyah Syekh 

Hasan Yamani Polewali Mandar sebanyak 25 orang peserta didik yang dilaksanakan 

pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pertemuan awal di kelas sebelum 

penerapan produk sedangkan untuk tes hasil belajar dilaksanakan pada hari jumat 

tanggal 17 Desember 2021. Berikut penyajian data hasil pre-test dan post-test 
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sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam 

berbasis problem solving pada peserta didik kelas VII.C yaitu:    

Tabel 4.21. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-tes  

No Nama Kelas 
Pre-test Post-test 

Skor Skor 

1 Peserta Didik 1 VII C 45 85 

2 Peserta Didik 2 VII C 45 80 

3 Peserta Didik 3 VII C 65 85 

4 Peserta Didik 4 VII C 55 80 

5 Peserta Didik 5 VII C 50 80 

6 Peserta Didik 6 VII C 70 90 

7 Peserta Didik 7 VII C 50 75 

8 Peserta Didik 8 VII C 55 80 

9 Peserta Didik 9 VII C 55 80 

10 Peserta Didik 10 VII C 50 80 

11 Peserta Didik 11 VII C 25 75 

12 Peserta Didik 12 VII C 60 85 

13 Peserta Didik 13 VII C 40 80 

14 Peserta Didik 14 VII C 30 75 

15 Peserta Didik 15 VII C 50 80 

16 Peserta Didik 16 VII C 60 85 

17 Peserta Didik 17 VII C 20 75 

18 Peserta Didik 18 VII C 45 80 

19 Peserta Didik 19 VII C 30 75 

20 Peserta Didik 20 VII C 40 80 

21 Peserta Didik 21 VII C 50 85 

22 Peserta Didik 22 VII C 70 85 

23 Peserta Didik 23 VII C 70 90 

24 Peserta Didik 24 VII C 15 75 

25 Peserta Didik 25 VII C 45 80 

Rata-rata 48,2 85,4  

Berdasarkan tabel di atas hasil skor keseluruhan nilai pre-test reratanya 

sebesar 48,2 dan rata-rata skor post-test sebesar 85,4. Hal ini menunjukkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
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Islam. Selain dilihat dari rata-rata yang diperoleh dari pre-test dan post-test juga 

dilihat dari rerata skor N-gain yang diuraikan sebagai berikut:   

 

       
            

            
 

 

 
         

        
 

 
    

    
 

        

Berdasarkan perhitungan N–Gain di atas, hasil skor yang diperoleh dari 

perbandingan nilai rata-rata pre-test dan post-test setelah penggunaan bahan ajar 

modul SKI berbasis problem solving adalah 0,71. Nilai tersebut dikonversikan ke 

dalam interpretasi nilai Gain menurut Hake (1998) yang menunjukkan kategori 

sedang dengan besar presentase 0,7 > (N-gain) ≥ 0,3. Peningkatan terhadap nilai rata-

rata post-test menunjukkan bahwa secara umum bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran terkhusus pada bahasan materi kondisi masyarakat Arab pra Islam.   

4. Tingkat Kepraktisan Bahan Ajar Modul Sejarah Kebudayaan Islam 

Berbasis Problem Solving.   

Praktikalitas dari sebuah modul dapat dilihat dari kemudahan penggunaan 

modul, waktu, dan isi modul. Kemudahan menggunakan modul dilihat dari mengerti 

atau tidaknya peserta didik pada saat menggunakan modul, ditunjukkan dengan 

frekuensi peserta didik bertanya. Jika frekuensi pertanyaan peserta didik mengenai 

penggunaan modul tidak ada atau sedikit, maka modul dapat dikatakan praktis dari 
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segi kemudahan penggunaannya. Modul dapat dikatakan praktis dari segi waktu jika 

peserta didik dapat menyelesaikan latihan pada saat pembelajaran dan modul 

dikatakan praktis dari segi isi jika modul dapat dipahami baik materi maupun latihan.   

Untuk memudahkan interprestasi dan aplikasi produk diperlukan petunjuk 
yang jelas. Semakin mudah interprestasi dan aplikasi hasil produk, semakin 
meningkatkan kepraktisan produk tersebut. Kepraktisan juga diukur 
berdasarkan keterlaksanaan pembelajaran menggunakan modul. Modul yang 
dikembangkan diukur sesuai dengan kemudahan menggunakan modul.2  

Pada penelitian ini, modul dikatakan praktis jika dapat digunakan dengan 

mudah oleh peserta didik. Selain itu kepraktisan juga diukur berdasarkan 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan modul. Modul yang dikembangkan 

diukur sesuai dengan kriteria kemudahan dalam menggunakan modul. Kemudahan 

penggunaan modul dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya penampilan fisik, 

efisien proses pembelajaran, efisien waktu pembelajaran, tanggapan umum 

penggunaan, gambar dan ilustrasi yang disajikan, masalah yang disajikan, materi 

pembelajaran, bahasa dan tulisan yang digunakan dan tulisan yang digunakan.  

Berdasarkan hasil data analisis tabel yang tercantum di lampiran maka dapat 

disimpulkan bahwa persentasi kepraktisan penggunaan bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving pada materi kondisi masyarakat Arab pra 

Islam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Syekh 

Hasan Yamani Polewali Mandar kelas VII.C menghasilkan rata-rata persentase 84,0% 

yang memberikan respon berada pada kategori skor 81%-100% dengan kriteria 

sangat praktis. Dengan demikian, kepraktisan produk berupa bahan ajar modul yang 

dikembangkan telah tercapai dan dapat dijadikan sarana pembelajaran tambahan.      

 

                                                           
2Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya 2011), h. 264.  
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B. Pembahasan Hasil Penelitian     

Tahap ini adalah di mana peneliti akan menjelaskan atau membahas secara 

terperinci hasil penelitian pengembangan yang diuraikan sebagai berikut:    

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani. Pelaksanaan pembelajaran masih bersifat 

konvensional, di mana masih didominasi dengan metode ceramah dan hafalan serta 

bahan ajar yang digunakan masih menggunakan buku paket cetak terbitan 2015. 

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pendidik diperoleh informasi sebagai 

berikut: (1) bahan ajar yang digunakan hanya menggunakan buku paket cetak saja 

dan belum pernah menggunakan bahan ajar lain yang dapat menunjang proses 

pembelajaran (2) metode yang digunakan masih bersifat konvensional seperti metode 

ceramah dan hafalan dan (3) nilai hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam masih 

banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah 

ditentukan. Hal tersebut juga disebabkan pendidik masih menggunakan fasilitas dan 

buku paket cetak yang sama dari tahun ke tahun, sehingga peserta didik sangat 

membutuhkan bahan pembelajaran yang baru dan berbeda.   

Menurut Purwanto dalam jurnal Jambura pendidikan matematika bahwa, 

bahan ajar adalah semua alat yang digunakan pendidik untuk melakukan 

pembelajaran di dalam kelas. Bahan ajar tersebut bisa dalam bentuk tertulis ataupun 

tidak tertulis. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah bahan ajar Modul. 

Modul adalah bahan ajar yang dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan 
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di sekolah dan dirancang dalam perangkat pembelajaran guna memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi serta membuat pembelajaran lebih efesien.3  

Hingga saat ini pengembangan bahan ajar dalam berbagai bentuk masih terus 

dilakukan guna memudahkan peserta didik dalam belajar dan memahami materi 

pelajaran. Selanjutnya pengumpulan data dengan mengidentifikasi kebutuhan dan 

kondisi belajar dilakukan dengan wawancara kepada pendidik dan peserta didik.   

Pertama, analisis kebutuhan sumber belajar bahwa buku paket yang digunakan 

ialah buku terbitan Erlangga yang diterbitkan pada tahun 2015 dan peserta didik tidak 

memiliki buku paket tersebut untuk digunakan selama pembelajaran karena buku 

tidak difasilitasi oleh pihak sekolah. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang 

berlangsung di MTs. Syekh Hasan Yamani memanfaatkan buku paket pelajaran, 

papan tulis dan spidol sebagai media pengantar materi pelajaran. Kedua, analisis 

karakteristik peserta didik yang berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik 

menunjukkan bahwa mereka di usia 11 tahun memang senang dengan sesuatu yang 

sifatnya visual, sifatnya hiburan, dan sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka, 

hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan peserta didik menurut teori Gean 

Peaget (2002), di mana pada usia 11-15 tahun peserta didik lebih cenderung 

memperhatikan sesuatu yang sifatnya visual, karena pada usia tersebut mereka sudah 

mempunyai kapasitas kemampuan kognitif untuk menalar materi yang diajarkan.  

Kecenderungan gaya belajar yang dimiliki peserta didik rata-rata tertarik 

untuk mempelajari atau membaca buku dengan tampilan yang menarik, memiliki 

gambar, berwana dan penjelasan yang singkat dan jelas. Jika dikaitkan dengan 

                                                           
3Nanik Saputri, Isnaini Nur Azizah, dan Hernisawati, “Pengembangan Bahan Ajar Modul 

dengan Pendekatan Discovery Learning pada Materi Himpunan”, Jambura Journal Of Mathematics 

Education Vol. 1, no. 2 (2020): h. 49.  



 
 
 

87 
 

kondisi anak milenial maka peserta didik sekarang lebih senang terhadap hal-hal yang 

sifatnya dapat menarik perhatian. Ketiga, analisis dokumen yaitu pembuatan 

dokumen perencanaan, yang meliputi: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan naskah materi untuk pembuatan modul. Materi yang digunakan dalam 

modul ini disesuaikan dengan buku paket Sejarah Kebudayaan Islam yang diterbitkan 

oleh Kementerian Agama tahun 2020 dengan judul materi kondisi masyarakat Arab 

pra Islam yang berdasarkan kompetensi dasar dan indikator-indikator yang terdapat 

pada silabus dan beberapa reverensi sumber lain seperti buku-buku dan internet.   

Tahap desain produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

problem solving dibuat dengan menggunakan program aplikasi Corel Drawn X9 

Version yang menggunakan font Calibri dan Century Ghothic. Buzan menjelaskan 

bahwa (“dalam pembuatan bahan ajar modul penggunaan desain grafis menekankan 

penggunaan warna, garis, kata, ilustrasi dan gambar sehingga memudahkan peserta 

didik memahami materi dan tujuan pembelajaran di dalam proses belajar”).4 Tahapan 

awal pembuatan modul adalah mencari materi atau konten yang akan di buat secara 

sistematis dalam Microsoft office word 2010 kemudian mencari gambar dan ilustrasi 

yang relevan dengan materi, setelah itu membuat desain modul terlihat lebih menarik 

dengan menggunakan aplikasi Corel Drawn X9 Version untuk tahap penyempurnaan.   

Gambaran bahan ajar modul terdiri dari tiga aspek yang meliputi bagian 

pendahuluan mencangkup sampul modul, kata pengantar, daftar isi, dan petunjuk 

penggunaan modul. Bagian inti mencangkup kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, peta konsep, uraian materi, dan model pembelajaran problem solving. 

Dan penutup rangkuman, uji kompetensi, kunci jawaban, refleksi dan daftar pustaka.   

                                                           
4Buzan T, Buku Pintar Mind Map (Cet. VI; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2016), h. 9.   
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Kevalidan produk bahan ajar modul yang dikembangkan kemudian diuji oleh 

tim ahli/validator yaitu ahli materi dan ahli media. Menurut Daryanto (2010) validasi 

dilakukan dengan meminta bantuan ahli yang menguasai kompetensi yang dipelajari. 

Berdasarkan hasil penilaian kedua ahli materi dapat dilihat pada tabel 4.7 pada aspek 

kelayakan isi diperoleh rerata skor sebesar 3,8 dengan kriteria sangat layak, aspek 

kelayakan penyajian diperoleh rerata skor sebesar 3,8, aspek kelayakan kebahasaan 

diperoleh rerata skor sebesar 3,8 dan aspek kelayakan problem solving diperoleh 

rerata skor sebesar 3,3. Hasil penilaian kedua ahli materi pada keempat aspek 

diperoleh rerata keseluruhan adalah 3,67 berada pada kategori sangat layak dengan 

penilaian rentang skor menurut Prof. Sugiyono yaitu (X ≥ 3,0) yang menunjukkan 

bahwa skor yang diperoleh adalah 3,67 lebih besar daripada 3,0.    

Selanjutnya proses validasi produk oleh ahli media yang hasil datanya dapat 

dilihat pada tabel 4.12 pada aspek kelayakan ukuran modul diperoleh rerata skor 

sebesar 4 dengan kriteria sangat layak, aspek kelayakan desain sampul modul 

diperoleh rerata skor sebesar 3,58, dan aspek kelayakan desain isi modul diperoleh 

rerata skor sebesar 3,70. Hasil penilaian kedua ahli media pada ketiga aspek diperoleh 

rerata keseluruhan adalah 3,76 berada pada kategori sangat layak dengan penilaian 

rentang skor menurut Prof. Sugiyono yaitu (X ≥ 3,0) menunjukkan bahwa skor yang 

diperoleh adalah 3,76 lebih besar daripada 3,0. Berdasarkan hasil data uji penilaian 

kevalidan produk yang telah dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan seperti 

apa yang telah dikemukakan pada BAB III dan semua validator menyimpulkan 

bahwa bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving layak 

digunakan pada proses pembelajaran dan dapat diujicobakan pada peserta didik.    
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Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sari Ida Aflaha, dijelaskan bahwa 

berdasarkan Tabel 1, hasil validasi modul yang dilakukan oleh ahli adalah: 

ahli 1 memberi nilai dengan jumlah 228 dan untuk ahli 2 memberi nilai 230, 

sehingga total keseluruhan jumlah nilai 458. Kategori nilai tersebut adalah 

“sangat baik”. Kedua validator ahli juga menyatakan bahwa modul berbasis 

problem solving materi elektronika yang dikembangkan memenuhi kevalidan 

dan layak untuk digunakan sebagai sarana kegiatan belajar peserta didik.5  

Hasil penelitian disertasi Afif Zuhdy Idham juga dijelaskan bahwa 

berdasarkan data hasil kedua ahli materi memberikan penilaian “Sangat Layak” yang 

terdiri atas 13 indikator penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik kelas VII dan 

mudah dipahami secara keseluruhan aspek pembelajaran ini memiliki rerata skor 3,34 

dengan kategori sangat layak, rata-rata skor dari ketiga aspek oleh kedua ahli materi 

yakni 3,41 dengan kategori sangat layak. Dan berdasarkan hasil penilaian dua ahli 

media terhadap produk bahan ajar berbasis multimedia bahwa aspek tampilan yang 

terdiri atas 18 indikator memiliki skor paling rendah 3,02 dibandingkan dengan aspek 

penggunaan dan pemanfaatan, dari 18 indikator ada beberapa indikator yang dinilai 

kurang layak oleh ahli media I, sedangkan ahli media II memberikan penilaian sangat 

layak dan layak begitu pula sebaliknya, namun setelah dirata-ratakan hasilnya masih 

kategori sangat layak, sedangkan aspek penggunaan yang terdiri atas 2 indikator 

memiliki rerata skor tertinggi yaitu sebesar 3,75. Adapun aspek pemanfaatan 

memiliki rata-rata skor 3,66, hasil validasi oleh kedua ahli media pada ketiga aspek 

indikator tersebut diperoleh rerata sebesar 3,47 dalam kategori sangat layak dengan 

rentang skor (X ≥ 3,0) menunjukkan bahwa skor 3,47 lebih besar dari 3,0 .    

                                                           
5Dwi Sari Ida Aflaha, “Pengembangan Modul Berbasis Problem Solving Pada Mata Kuliah 

Elektronika”, Tecnoscienza Vol. 2, no.1 (2017): h. 10.    
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Uji lapangan dilakukan setelah produk dinyatakan layak/valid oleh ahli, uji 
lapangan dibagi menjadi dua tahap yaitu uji kelompok kecil dengan 
melibatkan 6 orang peserta didik dengan melihat prestasi belajar dari yang 
tinggi, sedang dan rendah. Subjek uji coba kelompok kecil dilakukan pada 4-
14 responden dan untuk uji coba kelompok besar antara 15-50 responden.6   

Hasil penilaian respon uji lapangan dari hasil penilaian kuesioner uji 

kelompok kecil diperoleh skor sebesar 3,32 yang secara kualitatif termasuk kriteria 

sangat layak. Uji coba kedua yaitu pada uji kelompok besar kepada 25 peserta didik 

kelas VII.C MTs. Syekh Hasan Yamani yang berada pada kriteria sangat layak 

dengan terata skor keseluruhan 3,37. Rata-rata skor tersebut menunjukkan respon 

peserta didik terhadap penggunaan produk bahan ajar modul pembelajaran. Secara 

umum hasil uji coba telah memenuhi syarat kevalidan. Berdasarkan penilaian umum 

terhadap semua komponen yang telah divalidasi oleh ahli/validator menyatakan 

bahwa komponen yang dinilai dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi.   

Kelayakan produk bahan ajar modul dapat dicapai karena memenuhi kriteria 
penilain produk tersebut yang terdiri atas keakuratan materi, learner control, 
materi sesuai dengan kurikulum, materi up to date, menggunakan bahasa yang 
jelas dapat membangkitkan motivasi peserta didik, peserta didik dapat 
berpartisipasi di dalamnya, memberikan petunjuk pengguna.7    

Bahan pembelajaran dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan 

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil yang diperoleh dengan 

kriterium yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tingkat kevalidan 

diukur dengan menggunakan skala likert dimana data mentah yang telah diperoleh 

berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya kriteria 

penilaian bahan ajar modul berbasis problem solving didasarkan menurut 

Romiszowski yaitu, materi divalidasi oleh ahli materi, didukung oleh media yang 

                                                           
6Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta: 

2016), h. 254.  
7Heanich, R. Molenda, M., Russel, J.D., & Smaldino,  Instructional media and technologies 

for learning (5th ed). (Englewood Cliff: A simon & Schuster Company, 1996), h. 47.    
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tepat, contoh dan soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan tingkat 

kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan serta usia kognitif peserta didik.   

Perbedaan hasil belajar secara signifikan dapat diketahui dengan melakukan 
analisis berdasarkan data pre-test dan pos-test. Hasil belajar adalah 
pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari suatu proses belajar, 
yang tercermin dalam bentuk keterampilan dan sikap. Hasil belajar dapat pula 
didefenisikan sebagai skor yang dicapai setelah mengikuti pelajaran.

8
   

Uji efektifitas produk bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam berbasis 

problem solving dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan produk yang 

dikembangkan terhadap hasil belajar peserta didik. Hasil data pre-test diperoleh skor 

sebesar 42,8 dan post-test memperoleh skor sebesar 85,4. Berdasarkan perhitungan 

N–Gain, skor yang diperoleh dari perbandingan nilai rata-rata pre-test dan post-test 

setelah penggunaan produk adalah 0,71. Nilai tersebut dikonversikan ke dalam 

interpretasi nilai Gain menurut Hake (1998) berada pada kategori sedang dengan 

besar presentase 0,7 > (N-gain) ≥ 0,3 menunjukkan bahwa 0,71 lebih besar dari 0,3.   

Hasil penelitian Raden Negara, Amay Suherman dan Yayat dijelaskan bahwa 

Penerapan modul berdasarkan tuntutan kurikulum 2013 memiliki pengaruh signifikan 

pada pencapaian hasil belajar peserta didik dan meningkatkan prestasi belajar mata 

pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi. Peningkatan hasil belajar yang signifikan 

pada kelas yang diberikan treatment modul pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai rata-rata indeks peningkatan hasil belajar (N-gain) kelas eksperimen lebih besar 

dari kelas kontrol. Kedua N-gain tersebut membuktikan adanya pengaruh signifikan 

pada pencapaian hasil belajar peserta didik dengan menggunakan modul 

pembelajaran berdasarkan tuntutan kurikulum 2013 serta menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di zaman sekarang ini.  

                                                           
8Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Keranda Media Group, 2008), 

h. 229.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Farida Nurilatifa dan Desi 

Wulandari, Bahan ajar Ilmu Pengetahuan Alam berbasis mind mapping 

efektif digunakan pada pembelajaran IPA materi bahasan perubahan wujud 

benda dan sifatnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil tanggapan peserta 

didik mencapai presentase 93,75% dan 96%, serta tanggapan guru mencapai 

presentase 97,22%. Hasil peningkatan rerata nilai pre-test 65 menjadi 80 pada 

rata-rata nilai post-test atau memiliki peningkatan N-gain sebesar 0,42.9    

Penerapan modul pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

peserta didik dapat lebih optimal. Hal ini terjadi berdasarkan menarik tidaknya materi 

yang disajikan pada modul pembelajaran tersebut. Penyajian materi yang menarik 

disertai dengan warna dan ilustrasi bergambar serta penggunaan bahasa yang baik dan 

mudah dimengerti peserta didik pada modul pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas.   

Hasil penelitian Nieveen menjelaskan bahwa produk hasil pengembangan 
dikatakan praktis jika praktisi menyatakan secara teoretis produk dapat 
diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya masuk kategori baik. 
Analisis praktikalitas yaitu praktis dari segi penyajian dan kemudahan dalam 
penggunaan modul yang dilakukan dengan pengisian angket oleh siswa.

10
   

Uji kepraktisan bahan ajar modul dapat dilihat dari kuesioner respons peserta 

didik setelah penggunaan produk, kriteria kepraktisan terpenuhi jika 50% peserta 

didik memberikan respon positif terhadap minimal sejumlah aspek yang ditanyakan. 

Karena kuesioner respon yang digunakan menggunakan skala likert dengan 4 pilihan 

yaitu 4, 3, 2 dan 1. Untuk aspek pernyataan yang dikatakan mendapat respon positif 

                                                           
9Farida Nurilatifa, Desi Wulandari, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Mind Mapping 

Materi Perubahan Wujud Benda Dan Sifatnya Kelas VA SDN Karanganyar 01 Semarang”, Joyful 

Learning Journal Vol. 7, no. 1 (2018): h. 23.   

10Nienke Nieveen, Formative Evaluation in Eduational Design Research, In Tjeer Plom and 

Nienke Nieveen (Ed). An Introduction to educational design research. Netherlands in www. Slo. 

nl/organisatie/international/publications.   
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apabila peserta didik memilih pilihan 4 dan 3. Dan dikatakan mendapat respon negatif 

apabila peserta didik memilih pilihan 2 dan 1. Hasil analisis data dari komponen-

komponen kepraktisan melalui penyebaran kuesiner respon peserta didik terhadap 

penggunaan bahan ajar modul SKI berbasis problem solving memperoleh rata-rata 

persentase 84,0% berada pada kategori praktis. Maka bahan ajar modul yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria kepraktisan sebagai bahan pembelajaran.   

Kepraktisan penggunaan media mengacu pada kondisi media pembelajaran 
yang dikembangkan dapat dengan mudah digunakan oleh peserta didik 
sehingga pembelajaran yang dilakukan bermakna, menarik, menyenangkan, 
berguna bagi kehidupan peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas mereka 
dalam belajar dan memiliki derajat keefektifan terhadap hasil belajar.11   

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan tesis Sukmawati dijelaskan 

bahwa berdasarkan hasil analisis data porsentasi respon peserta didik terhadap 

kepraktisan penggunaan bahan ajar modul dalam materi praktik ibadah salat pada 

mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bulukumba di kelas VII.B 

menghasilkan rata-rata 98,05% yang memberikan respon berada pada kategori skor 

81%-100% dengan kriteria sangat praktis. Dengan demikian, kriteria kepraktisan 

produk berupa bahan ajar modul yang dikembangkan telah tercapai. Berdasarkan 

hasil pengamatan, produk bahan ajar yang dikembangkan memberi kemudahan bagi 

peserta didik dalam menyampaikan mata pelajaran fikih terutama pada materi 

nikmatnya salah Indahnya hidup, karena menarik dan praktis serta mudah digunakan. 

Hal ini karena bahan ajar tersebut dapat memberikan petunjuk pembelajaran yang 

jelas tentang materi salat lima waktu, dan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik 

serta hal-hal yang berhubungan dengan materi ibadah salat. Peserta didik dapat 

memahami pelajaran dengan baik dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. 

                                                           
11Adlia Alfi riani dan Ellbert Hutabri, “Kepraktisan Dan Keefektifan Modul Pembelajaran 

Bilingual Berbasis Komputer”, Jurnal Kependidikan Vol. 1, no. 1 (2017): h. 12-23  
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Penelitian pengembangan dilakukan dengan tujuan menghasilkan produk 

berupa modul pembelajaran yang valid, efektif dan praktis yang bisa diakui dan 

dipertanggungjawabkan. Dalam proses pengembangannya modul pembelajaran telah 

melewati beberapa tahapan penelitian, seperti uji coba dan perbaikan sebagai upaya 

penyempurnaan. Selain itu modul yang dikembangkan telah melalui tahap validasi 

oleh dua validator yang menjadi pakar dibidangnya, hasil penelitian pengembangan 

diharapkan mampu memberikan inovasi baru dalam dunia pendidikan khususnya 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah kelas VII.   

Penelitian pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, 

tetapi modul yang peneliti kembangkan saat ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu: 

(1) modul yang peneliti kembangkan dibuat berdasarkan sintaks atau langkah-langkah 

model pembelajaran problem solving. Di mana di dalam modul tersebut disusun 

dengan aturan sintaks pembelajaran berbasis problem solving yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, (2) model pengembangan yang digunakan 

mengacu pada tahapan pengembangan Borg and Gall 8 tahapan yaitu: identifikasi 

masalah, pengumpulan data, desain produk validasi desain, revisi desain, uji coba 

produk, revisi produk, dan uji coba pemakaian, (3) judul mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam yang sering dikembangkan adalah misi dakwah Nabi Muhammad 

SAW. sedangkan peneliti mengembangkan judul materi modul yaitu kondisi 

masyarakat Arab pra Islam.  
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Berdasarkan hasil pengamatan, bagi pendidik bahan ajar modul Sejarah 

Kebudayaan Islam berbasis problem solving yang dikembangkan memberi 

kemudahan bagi peserta didik dalam menyampaikan mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam terutama pada materi kondisi masyarakat Arab pra Islam, 

dikarenakan menarik dan praktis serta mudah digunakan. Hal ini karena bahan ajar 

tersebut dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi-kondisi atau fenomena 

yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Peserta didik dapat 

memahami pelajaran dengan baik dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar Sejarah Kebudayaan 

Islam berbasis problem solving dengan menggunakan model pengembangan Borg 

and Gall yang dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, revisi desain hingga ke tahap uji coba produk, menunjukkan bahan 

ajar modul yang dikembangkan memenuhi syarat valid sehingga layak untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran SKI di kelas VII.C 

Madrasah Tsanawiyah Syekh Hasan Yamani. Namun pendidik harus memperhatikan 

beberapa hal jika ingin menggunakan bahan ajar tersebut dalam proses pembelajaran 

diantaranya: pertama, memperhatikan keseuaian bahan ajar dengan materi; kedua, 

kesesuaian bahan ajar dengan karakteristik peserta didik yang akan diajar, tempat 

serta dukungan sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan belajar.   

Setelah melakukan uji coba dan kajian terhadap produk bahan ajar modul SKI 

berbasis problem solving, terdapat beberapa aspek kelemahan dari produk tersebut 

diantaranya sebagai berikut: (1) sebagaimana media visual yang lain, bahan ajar 

modul ini juga terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang pengembangan 

materi dan terkesan memakan biaya yang tidak murah serta memerlukan waktu yang 
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lama dalam proses pembuatannya (2) peserta didik masih terkadang sulit mengubah 

kebiasaan belajar selama ini yaitu hanya duduk menyaksikan gurunya menerangkan. 

Mereka merasa kesulitan karena mereka yang harus aktif dalam pembelajaran, 

sedangkan mereka harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kegiatan 

belajar pada modul yang diberikan secara berkelompok. Hal tersebut tidak biasa 

mereka lakukan sehingga uji coba penelitian merasa kewalahan dalam mengarahkan 

peserta didik (3) membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari pendidik untuk terus 

menerus mamantau proses belajar peserta didik, memberi motivasi dan memberikan 

konsultasi secara individu selama pembelajaran dengan mmenggunakan modul.   

Adapun keterbatasan penelitian dan pengembangan ini diantaranya sebagai 

berikut: (1) penelitian yang dilaksanakan hanya terkhusus pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam materi bahasan masyarakat Arab pra Islam (2) pada 

penelitian ini pengembangan bahan pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan 

bahan ajar modul Sejarah Kebudayaan Islam dan produk bahan ajar modul ini hanya 

berlaku pada peserta didik kelas VII pada satu sekolah saja (3) dengan keterbatasan 

waktu yang tersedia, menyebabkan pengembangan bahan pembelajaran tidak dapat 

dilakukan secara optimal. Keterbatasan peneliti dalam pembuatan bahan ajar modul 

Sejarah Kebudayaan Islam berbasis problem solving cetak yaitu selain kendala biaya 

karena proses pencetakan yang membutuhkan biaya cukup besar untuk mendapatkan 

hasil cetak yang baik dan kendala waktu karena pembuatan dan penilaian produk 

membutuhkan waktu yang relatif lama, peneliti juga menghadapi kendala dalam 

penyusunan layout karena layout merupakan unsur penting dalam menyusun modul 

dan merupakan bagian tersulit karena keterbatasan kemampuan peneliti dalam bidang 

desain khususnya mendesain tampilan dalam bahan ajar modul tersebut.    
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Hasil identifikasi kebutuhan ditemukan beberapa kendala yang dialami pada 

saat pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu bahan ajar yang digunakan 

hanya menggunakan buku paket cetak saja, metode yang digunakan masih 

bersifat konvensional, dan nilai hasil belajar peserta didik kelas VII di MTs. 

Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar masih banyak yang belum mencapai 

standar kelulusan (KKM) yang telah ditentukan. Hal tersebut juga disebabkan 

pendidik masih menggunakan fasilitas dan buku paket cetak yang sama dari 

tahun ke tahun, oleh karena itu peserta didik sangat membutuhkan bahan 

pembelajaran yang baru dan berbeda.    

2. Uji validitas bahan ajar modul yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli 

materi memperoleh rerata skor sebesar 3,67 dan ahli media memperoleh rerata 

skor sebesar 3,76, produk yang dikembangkan berada pada kategori sangat 

layak yang artinya produk tersebut layak untuk selanjutnya diuji cobakan.    

3. Uji efektivitas bahan ajar modul yang dikembangkan dinilai efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam materi kondisi masyarakat Arab pra Islam dilihat dari rata-

rata hasil pre-test dan post-test yang dikonversikan ke dalam interpretasi nilai 

Gain menurut Hake menunjukkan kategori sedang dengan besar presentase 0,7 

> (N-gain) ≥ 0,3 atau skor 0,71 besar dari 0,7 lebih besar dari 0,3.  



 
 
 

98 
 

4. Hasil analisis data kepraktisan diperoleh dari indikator-indikator kuesioner 

respon peserta didik terhadap kepraktisan bahan ajar modul memperoleh rata-

rata persentase sebesar 84,0% yang berada pada kategori praktis. 

B. Implikasi Penelitian     

1. Untuk mendapatkan sebuah produk pengembangan bahan ajar yang baik maka 

proses pertama yang perlu dilakukan adalah analisis terhadap beberapa aspek 

dan pendapat yang direkomendasikan oleh ahli saat proses validasi dipadukan 

untuk memperbaiki dan melengkapi bahan ajar yang akan diproduksi.     

2. Bahan ajar yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifan serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik 

yang dibuat semenarik mungkin dan peserta didik memiliki pengalaman belajar 

yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya serta perkembangan 

zaman dan teknologi, dan dengan digunakannya bahan ajar modul tersebut 

mereka mendapat pengalaman baru dalam penerimaan materi pembelajaran.    

3. Pemanfaatan bahan ajar modul sejarah kebudayaan Islam berbasis problem 

solving ini dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan 

pendidik. Apabila peserta didik kesulitan, guru dapat membimbing agar peserta 

didik mudah memahami materi. Hasil pengembangan modul merupakan salah 

satu variasi bahan ajar yang dapat digunakan dikelas. Akan tetapi perlu adanya 

penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik kelas masing-masing.    
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Format Surat Keterangan Wawancara   

 

Surat Keterangan Wawancara 

   

Yang bertanda tangan di bawah ini:   

Nama   :   

Pekerjaan   :   

Alamat   :   

Menerangkan bahwa saudara/mahasiswa :    

Nama    :  Sitti Aisyah  

NIM    :  80200217039  

Program Pendidikan  :  Magister (S2)   

Program Studi   :  Pendidikan Agama Islam  

Perguruan Tinggi  :  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar   

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyusunan 

tesis yang berjudul:   

Pengembangan Bahan Ajar Modul Sejarah Kebudayaan Islam Berbasis Problem 

Solving untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah 

Syekh Hasan Yamani Polewali Mandar  

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

Yang Menerangkan,    

 

 

 

(     )  
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Kuesioner Validasi Ahli Materi I dan II   
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Kuesioner Validasi Ahli Media I dan II      
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SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST MAPEL SKI  
 

Petunjuk! 

 Tes ini ditunjukkan untuk kepentingan ilmiah (penelitian).  

 Sebelum menjawab soal, terlebih dahulu lengkapi bagian identitas pada lembar 

jawaban peserta tes yang meliputi nama, kelas dan nomor urut.  

 Tes berupa pilihan ganda sebanyak 15 soal dan uraian 5 butir soal, setiap soal pilihan 

ganda terdiri atas empat alternatif jawaban (A, B, C, D) dan soal uraian dijawab 

dengan tepat dan jelas.  

 Bacalah setiap soal dan pilih jawaban secara teliti sebelum menentukan pilihan 

jawaban.  

 Berilah tanda silang (X) pada lembar jawaban yang dinilai benar, jika ingin mengganti 

jawaban berilah tanda (=) pada tanda silang jawaban sebelumnya dan menyilang 

jawaban lain.  

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat dan jelas!   

A. Pilihan Ganda   

1. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai 

kebenaran, baik dari segi moral maupun akidahnya. Kondisi ini disebut dengan istilah ...... 

a. Masyarakat modern    c. Masyarakat madani  

b. Masyarakat jahiliyah    d. Masyarakat maju   

2. Siapakah pelopor penyembah berhala bagi bangsa Arab .....  

a. Amar Khuza’ah     c.  Amr bin Luhay al-Khuza’i  

b. Azlam      d.  Amru al- Khuzai    

3. Berikut ini adalah berhala terbesar yang disembah Masyarakat Arab, kecuali ….   

a. Manat     c.  Shabaiyah   

b. Lata     d.  Hubal  

4. Berhala-berhala yang disembah masyarakat Bangsa Arab adalah sebagai berikut:  

1) Hubal   4)  Lata   

2) Manat   5)  Yaghuts  

3) Suwa’  6)  Uzza   

Urutkan empat berhala-berhala besar yang mereka sembah .....  

a. 1,2,3 dan 4      c.  3,5, 2 dan 1  

b. 2,4,1 dan 6      d.  1,2, 4 dan 6    

5. Perhatikan Tabel berikut!   

No. Keadaan Masyarakat Arab Sebelum Islam Datang. 

1 Menyembah berhala yang diletakkan di sekitar Ka’bah sebanyak 360 berhala  

2 
Gemar minum minuman keras, mabuk, berzina dan merampok, kedudukan 

perempuan lebih rendah dan adanya perbudakan  

3 
Mempraktikkan riba dan menjual barang dengan harga tinggi untuk 

mendapatkan keuntungan besar  
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4 Sangat suka berperang meski perang antar suku.  

Tabel di atas adalah bukti kebodohan dan kebobrokan Bangsa Arab diberbagai aspek, 

kebodohan dalam aspek ekonomi bisa terlihat dari nomor …. 

a. 1     c. 3  

b. 2     d. 4    

6. Melihat dari tabel no 5 di atas, kebodohan dan kebobrokan Bangsa Arab dalam aspek 

agama/kepercayaan bisa terlihat dari nomor ….  

a. 1     c. 3  

b. 2     d. 4  

7. Kemukakan manakah di antara mata pencaharian masyarakat Arab pra Islam di bawah ini 

yang tidak termasuk dalam bidang perekonomian ........   

a. Perdagangan    c.  Pertanian  

b. Peternakan     d.  Perkebunan   

8. Terdapat dua (2) sektor dalam bidang perekonomian Bangsa Arab yang diandalkan, yaitu 

sektor .......  

a. Peternakan dan Perkebunan  c.  Perdagangan dan Peternakan  

b. Pertanian dan Perdagangan   d. Pertanian dan Perkebunan  

9. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Arab pra Islam dalam bidang sosial 

budaya adalah ...........  

a. Minum khamr (arak), berjudi, berzina dan merampok  

b. Bayi perempuan sangat dimuliakan   

c. Hubungan baik antara kaum bangsawan dan kaum berstrata rendah   

d. Menghormati perbudakan  

10. Kadang-kadang bayi wanita dikubur hidup-hidup, kehidupan yang keras dan menantang 

mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Dalam hal hubungan antara laki-

laki dan wanita, ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat berstrata sosial 

bangsawan dengan strata lainnya.  

Kesimpulan dari pernyataan di atas merupakan kondisi masyarakat arab pra Islam pada 

kondisi .......  

a. Kepercayaan masyarakat Arab pra Islam   c.  Sosial budaya masyarakat Arab 

pra Islam   

b. Ekonomi masyarakat Arab pra Islam   d.  Politik masyarakat Arab pra 

Islam     

11. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh 

bangsa Arab. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan 

syair-syair mereka. Sehingga ada beberapa pasar tempat berkumpul para penyair, yaitu 

pasar Ukaz,  .....  dan ......  

a. Majinnah dan Zul Majaz   c.   Majinnah dan Taghlib  

b. Yaman dan Hirah   d.   Zul Majaz dan Hirah   

12. Dalam bidang politik masyarakat Arab pra Islam tidak memiliki sistem pemerintahan 

yang mapan dan teratur. Mereka hanya memiliki pemimpin yang disebut ......  
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a. Kepala suku (Syaikh)    c. Kepala Desa  

b. Presiden     d. Pemimpin agama  

13. Kemukakan di bawah ini apa itu kepala suku (syaikh) !  

a. Seseorang yang memegang kepemimpinan tertinggi dalam 

sebuah suku masyarakat   

b. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia  

c. Pimpinan dari pemerintahan desa   

d. Pemimpin agama Islam.    

14. Dalam memilih pemimpin kriteria yang dipakai masyarakat Arab pra Islam adalah 

sebagai berikut, kecuali ......... karena peperangan antar suku sering terjadi.  

a. Pemberani    c. Arief dan bijaksana  

b. Pemurah dan cerdas   d. Tidak bisa berperang    

15. Bangsa arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik yang berlebihan dan loyal 

pada pemimpin suku, peperangan antar suku sering terjadi. Perang saudara yang terjadi 

beberapa kali disebut ......   

a. Perang Badar     c.  Perang Khandaq   

b. Perang Fujjar    d.  Perang Fijar  

 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan tepat dan benar!  

B. Essay 

1) Jelaskan pengertian masyarakat jahiliah!  

2) Sebutkan apa saja mata pencaharian masyarakat Arab pra Islam dalam bidang 

ekonomi!  

3) Apa yang menyebabkan masyarakat Arab meninggalkan ajaran yang terdahulu yang 

dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ! 

4) Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Arab pra Islam!  

5) Tuliskan 3 kerajaan kecil di sekitar Hijaz!  

 

 

  

 

Nama  : 

No. Urut/NIS :    

Kelas  : 

Tahun Ajaran :      

Nilai 
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Daftar Hadir Responden Penelitian    
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SILABUS PEMBELAJARAN  
 

 Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah     Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam   

 Kelas   : VII      Semester  : Ganjil   

 Tahun Pelajaran  : 2021/2022 

Kompetensi Inti : 

KI-1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 

KI-2 :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

KI-3 :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

KI-4 :  Mengolah,menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

Nilai 

Karakter 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Penilaian 

1.1 Meyakini bahwa Nabi 

Muhammad Saw. adalah 

utusan Allah Swt. Untuk 

membangun umat.   

1.2 Meyakini sejarah kondisi 

masyarakat Arab pra 

Islam melalui kegiatan 

ekonomi dan 

perdagangan   

1.3 Meyakini kebenaran 

sejarah kondisi 

masyarakat Arab pra 

Islam melalui kegiatan 

ekonomi dan 

perdagangan   

1.4 Menghayati nilai-nilai 

sejarah kondisi 

masyarakat Arab pra 

Islam melalui kegiatan 

ekonomi dan 

   
 

-     Observasi, 
dengan cara 
merumuska
n 
pernyataan 
yang ada 
hubunganny
a dengan 
misi dakwah 
Nabi 
Muhammad 
Saw. Sebagai 
rahmat bagi 
alam 
semesta, 
pembawa 
kedamaian, 
kesejahteraa
n, dan 
kemajuan 
masyarakat 
yang disertai 
dengan 
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perdagangan   rubrik 
penilaian.  
Penilain diri, 
Guru 
menyiapkan 
pernyataan 
untuk 
dijawab 
siswa 
dengan cara 
memilih.  
Jurnal, 
Rekam jejak 
anak dalam 
kegiatan 
sehari-hari.   

2.1 Membiasakan sikap 
mandiri sebagai 
implementasi dari 
pemahaman mengenai 
sejarah Nabi Muhammad 
Saw. dalam membangun 
masyarakat melalui 
kegiatan ekonomi dan 
perdagangan.  

2.2 Membiasakan perilaku 
kasih dan sayang terhadap 
sesama sebagai 
implementasi terhadap 
misi Nabi Muhammad 
Saw. sebagai rahmat bagi 
alam semesta.  

2.3 Meneladani sikap 
istiqamah seperti yang 
dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad Saw. dalam 
berdakwah.   

2.4 Memiliki sikap peduli 
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terhadap kegiatan dakwah 
di masyarakat sebagai 
implementasi dari 
pemahaman mengenai 
dakwah Nabi Muhammad 
Saw.   

 
 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

Nilai 

Karakter 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Penilaian 

3.1 Memahami sejarah 
kondisi masyarakat Arab 
pra Islam melalui kegiatan 
ekonomi dan 
perdagangan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Menceritakan sejarah 

kondisi masyarakat Arab 
pra Islam melalui kegiatan 
ekonomi dan 
perdagangan.   

 
Kondisi 

Masyarakat 
Arab Pra 

Islam  
 

3.1.1 Siswa dapat menjelaskan 
peta wilayah Jazirah Arab.  

3.1.2 Siswa dapat menjelaskan 
kondisi kepercayaan 
masyarakat Mekah sebelum 
mengenal Islam.  

3.1.3 Siswa dapat menjelaskan 
kondisi sosial masyarakat 
Mekah sebelum mengenal 
Islam.  

3.1.4 Siswa dapat menjelaskan 
kondisi ekonomi 
masyarakat Mekah sebelum 
mengenal Islam.   

3.1.5 Siswa dapat menjelaskan 
kondisi politik masyarakat 
Mekah sebelum mengenal 
Islam.   

4.1.1 Siswa dapat menceritakan 
sejarah kondisi masyarakat 
Arab pra Islam melalui 
kegiatan ekonomi dan 
perdagangan.   

• Religius  

• Mandiri  

• Gotong 

royong  

• Kejujuran  

• Kerja keras  

• Percaya diri  

• Kerjasama   

1. Mengamati.  
- Menyimak penjelasan guru 

tentang kondisi masyarakat 
Arab pra Islam.   

- Mengamati gambar peta wilayah 
Jazirah Arab periode pra Nabi 
Muhammad SAW.  

- Mengamati film berkaitan 
dengan kondisi masyarakat Arab 
pra Islam.  

2. Menanya.  
- Memberikan tanggapan/respon 

terhadap penjelasan guru 
tentang kondisi masyarakat 
Arab pra Islam.   

- Mengajukan pertanyaan terkait 
gambar peta wilayah Jazirah 
Arab periode pra Nabi 
Muhammad SAW dan film 
tentang kondisi masyarakat 
Arab pra Islam.   

3. Mengumpulkan data/eksplorasi.   
- Mendiskusikan tentang kondisi 

masyarakat Arab pra Islam.  
- Mendiskusikan tentang kondisi 

masyarakat Arab pra Islam.   
4. Mengasosiasi.   
- Merumuskan hasil diskusi dan 

4x2 Jam 
pelajaran

.  
 

• Buku  Siswa 

SKI Kls VII 

Kemenag.  

• Ensiklopedi 

atau buku 

referensi 

lain.  

• Internet.  

• Sumber lain 

yang 

relevan.   

• Penugasan  

• Tes Tulis.  

• Tes Lisan.  

• Portofolio.  

• Unjuk 

Kerja.  
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penggaliannya berkaitan dengan 
kondisi masyarakat Arab pra 
Islam.   

5. Mengkomunikasikan.  
- Mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas sesuai 
dengan tema masing-masing.    
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Satuan Pendidikan  :  MTs. Syekh Hasan Yamani   
Mata Pelajaran :  SKI 

Kelas/Semester :  VII / 1 
Alokasi Waktu :  2 x 40 menit 

KD                    : 3.1  dan  4.1.  
Pertemuan ke  : 1 

Materi : Kondisi Masyarakat Arab Pra Islam.   

A. TUJUAN   

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mengetahui:  

 Kondisi Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam.  

 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Arab Sebelum Islam.  

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN   

Media :  

 Buku Paket SKI Kemenag  

 Modul SKI  

 Lembar penilaian   

Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis  

 Laptop  

 

PENDAHULUAN 

 Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( PPK) 

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran  

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan Literasi 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 

menuliskannya kembali. Mereka diberi bahan ajar berupa modul terkait materi Kondisi 

Kepercayaan dan Budaya Sosial Masyarakat Arab Sebelum Islam.  

Critical Thinking 

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 

dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Kondisi Kepercayaan dan Budaya Sosial 

Masyarakat Arab Sebelum Islam.  

Collaboration 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok menggunakan model pembelajaran problem 

solving, lalu diberikan permasalahan, untuk mengumpulkan informasi, mencari solusi 

penyelesaian atas masalah yang ada, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan dan 

melaporkan tugas yang diberikan pendidik.  

Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 

kelompok atau individu yang mempresentasikan.   

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 

Kondisi Kepercayaan dan Budaya Sosial Masyarakat Arab Sebelum Islam. Peserta didik 

kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami.  

PENUTUP 

 Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar   

 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat   

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa  

C. PENILAIAN   

- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : Tes Tulis                 -  Ketrampilan: Kinerja  

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kepala Madrasah   Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Yahya, S.H.I  

Nip. 198003152007101003 

 

 

 

Haeriyah, S.Pd.I  

Nip. 196812312005011053 
 



 
 
 

120 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah :  MTs. Syekh Hasan Yamani  
Mata Pelajaran :  SKI 

Kelas/Semester :  VII / 1 
Alokasi Waktu :  2 x 40 menit 

KD                    : 3.1  dan  4.1.  
Pertemuan ke  : 2 

Materi : Kondisi Masyarakat Arab Pra Islam.    

A. TUJUAN   

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:  

 Mengetahui Kondisi Ekonomi Masyarakat Mekkah Sebelum Islam   

 Mengetahui Kondisi Politik Masyarakat Arab Sebelum Islam  
B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN   

Media :  

 Buku Paket SKI Kemenag  

 Modul SKI  

 Lembar penilaian   

Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop   

 

PENDAHULUAN 

 Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( PPK) 

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran  

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan Literasi 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 

menuliskannya kembali. Mereka diberi bahan ajar berupa modul terkait materi Kondisi 

Ekonomi Masyarakat Mekkah Pra Islam dan Kondisi Politik Masyarakat Arab Pra  Islam  

Critical Thinking 

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 

dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Kondisi Ekonomi Masyarakat Mekkah 

Sebelum Islam dan Kondisi Politik Masyarakat Arab Sebelum Islam  

Collaboration 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok menggunakan model pembelajaran problem 

solving, lalu diberikan permasalahan, untuk mengumpulkan informasi, mencari solusi 

penyelesaian atas masalah yang ada, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan dan 

melaporkan tugas yang diberikan pendidik.  

Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 

kelompok atau individu yang mempresentasikan  

Creativity 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 

Kondisi Ekonomi Masyarakat Mekkah Sebelum Islam dan Kondisi Politik Masyarakat Arab 

Sebelum Islam Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal 

yang belum dipahami  

PENUTUP 

 Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar   

 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat  

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa  

C. PENILAIAN   

- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : Tes Tulis                  -  Ketrampilan: Kinerja  

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kepala Madrasah   Guru Mata Pelajaran 

 

 

Yahya, S.H.I  

Nip. 198003152007101003 

 

 

Haeriyah, S.Pd.I  

Nip. 196812312005011053 
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Data Hasil Kuesioner Ahli Materi dan Media   

Data Hasil Angket Ahli Media  

Data Hasil Angket Ahli Materi  
 

No Nama 

Butir Penilaian Aspek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Isi 

P
en

y
a
ji

a
n

 

K
eb

a
h

a
sa

a
n

 

P
ro

b
le

m
 

S
o
lv

in
g
 

1 Validator 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3,3 

2 validator 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3,6 3,6 3,6 3,3 

Jumlah skor 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 7 6 6 8 7,6 7,6 7,6 6,6 

Rerata Aktual 

(M) 
4 4 3,5 4 3,5 3,5 4 4 3,5 4 3,5 4 4 4 3,5 3 3 4 3,8 3,8 3,8 3,3 

Keterangan 

Kriteria Aktual   
SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL 

 

 
Nama 

Butir Penilaian Aspek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

U
k

u
ra

n
 

M
o
d

u
l  D

es
a
in

 

S
a
m

p
u

l 

M
o
d

u
l 

D
es

a
in

 

M
o
d

u
l 

 

1 Validator 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,75 4 

2 validator 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2,62 3,41 

Jumlah skor 8 8 6 7 8 8 8 6 8 8 7 7 6 8 8 7 7 8 8 7 8 5,37 7,41 

Rerata Aktual 

(M) 4 4 3 3,5 4 4 4 3 4 4 3,5 3,5 3 4 4 3,5 3,5 4 4 3,5 4 3,68 3,70 

Keterangan 

Kriteria Aktual SL SL L SL SL SL SL L SL SL SL SL L SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL 



 
 
 

122 
 

Data Hasil Kuesioner Respon Peserta Didik   

 

 

Data Hasil Kuesioner Respon Peserta didik Pada Kelompok Kecil    

 

No Nama 

Butir Penilaian Aspek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K
et

er
ta

r

ik
a
n

 

M
a
te

ri
  

B
a
h

a
sa

 

d
a
n

 

T
a
m

p
il

a

n
 

1 Peserta didik 1 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 4 2,8 2,5 3,4 

2 peserta didik 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3,4 2,5 3,2 

3 Peserta didik 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,8 3,5 4 

4 Peserta didik 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3,6 3,25 3,8 

5 Peserta didik 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3,4 3,5 3 

6 Peserta didik 6 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3,2 3,25 3,6 

Jumlah skor 24 22 19 20 16 22 16 20 16 21 19 22 20 23 20,2 18,5 21 

Rerata Aktual 4 3,66 3,16 3,33 2,66 3,66 2,66 3,33 2,66 3,5 3,16 3,66 3,33 3,83 3,36 3,07 3,53 

Keterangan Kriteria  SL SL SL SL L SL L SL L SL SL SL SL SL SL SL SL 
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Hasil Uji Coba Kelompok Besar   
 

No Nama 

Butir Penilaian Aspek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K
et

er
ta

r
ik

a
n

 

M
a
te

ri
 

B
a
h

a
sa

 
d

a
n

 
T

a
m

p
il

a
n

 

1 Peserta didik 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3,4 3,4 3,4 

2 Peserta didik 2 4 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 2,75 3,6 

3 Peserta didik 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3,6 3 3,6 

4 Peserta didik 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3,6 3,25 3,8 

5 Peserta didik 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,6 3,4 4 

6 Peserta didik 6 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2,5 2,5 3,6 

7 Peserta didik 7 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2 3,8 

8 Peserta didik 8 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3,6 3,4 3,6 

9 Peserta didik 9 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3,4 3,4 3,6 

10 Peserta didik 10 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2,5 3,6 

11 Peserta didik 11 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3,6 3,4 3,4 

12 Peserta didik 12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,8 4 4 

13 Peserta didik 13 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3,2 3,4 2,8 

14 Peserta didik 14 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3,2 3,4 3,6 

15 Peserta didik 15 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3,6 3,4 3,4 

16 Peserta didik 16 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3,6 3,75 3,2 

17 Peserta didik 17 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3,4 3,25 3,8 

18 Peserta didik 18 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3,2 3,5 2,8 

19 Peserta didik 19 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3,4 3,5 3,8 

20 Peserta didik 20 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 4 2,8 2,5 3,4 

21 Peserta didik 21 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3,4 2,5 3,2 
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22 Peserta didik 22 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,8 3,5 4 

23 Peserta didik 23 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3,6 3,25 3,8 

24 Peserta didik 24 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3,4 3,5 3 

25 Peserta didik 25 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3,2 3,25 3,6 

Jumlah skor 
Keseluruhan 

99 90 80 83 67 89 70 87 76 78 84 94 89 97 83,8 79,7 88,4 

Rerata Aktual 3,96 3,6 3,2 3,32 2,68 3,56 2,8 3,48 3,04 3,12 3,36 3,76 3,56 3,88 3,35 3,22 3,53 

Keterangan Kriteria  SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL 
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Data Hasil Pre-Test Dan Hasil Post-Test    

Data Hasil Nilai Pre-test   

N

o 
NAMA 

Nomor Soal 
Total 

Skor Pilihan Ganda Essay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Anisah 0 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 45 

2 Ummu Kalsum 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 0 45 

3 Zahrah Aliyah Z 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 65 

4 Fitroti Pihimatul A 5 5 5 0 5 0 0 0 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 55 

5 Nurzakiyah 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 50 

6 Zahwa Zalfanira 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 70 

7 Arifah Yatir Rizky 5 0 5 0 0 0 5 5 5 0 0 5 5 0 5 5 0 0 5 0 50 

8 
Aulya Salsabila 

Jahra 
5 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 5 0 55 

9 Zalsabila 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 0 55 

10 Jihan Mikaila 5 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 0 50 

11 Widia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 25 

12 Humaera Nur A 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 60 

13 Idellia Widyadari 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5 0 40 

14 Mutiara 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 30 

15 Nur Annisa Taqwa 5 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 50 

16 Siti Dahlia 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 60 

17 Andi Latifah Aini 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 20 

18 
Dwi Oktavia 

Rahman 
5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 45 

19 Nanda Maulida 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 30 

20 Kalia Rifda 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 0 40 

21 Oidelia Syam 5 5 0 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 5 0 50 

22 
Ummu Ashila 

Azzahra 
5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 70 
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23 Humairah 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 70 

24 Rezky 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15 

25 Nursia 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 45 

Jumlah Keseluruhan 100 40 55 30 55 60 20 95 125 35 35 90 90 90 25 125 65 5 65 0 1,190 

Rata-rata 4 1,6 2,2 1,2 2,2 2,4 0,8 3,8 5 1.4 1,4 3,6 3,6 3,6 1 25 2,6 0,2 2,6 0 48,2 

 

Data Hasil Nilai Post-test   

N

o 
NAMA 

Nomor Soal 
Total 

Skor Pilihan Ganda Essay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Anisah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 85 

2 Ummu Kalsum 5 5 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

3 Zahrah Aliyah Z 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 85 

4 Fitroti Pihimatul A 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 80 

5 Nurzakiyah  5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 80 

6 Zahwa Zalfanira 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 90 

7 Arifah Yatir Rizky 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 75 

8 Aulya Salsabila Jahra 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 80 

9 Zalsabila  5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 80 

10 Jihan Mikaila 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 80 

11 Widia  5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 75 

12 Humaera Nur A 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 85 

13 Idellia Widyadari 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 80 

14 Mutiara  5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 0 75 

15 Nur Annisa Taqwa 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 80 

16 Siti Dahlia 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 85 

17 Andi Latifah Aini 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 75 

18 Dwi Oktavia Rahman 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 80 

19 Nanda Maulida 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 75 

20 Kalia Rifda 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 80 

21 Oidelia Syam 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 85 

22 Ummu Ashila 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 85 
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Azzahra 

23 Humairah  5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 90 

24 Rezky  5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 75 

25 Nursia  5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 80 

Jumlah Keseluruhan 200 100 90 105 115 110 55 110 110 115 110 115 100 115 85 120 115 65 125 75 2,020 

Rata-rata 8 4 3,6 4,2 4,6 4,4 2,2 4,4 4,4 4,6 4,4 4,6 4 4,6 3,4 4,8 4,6 2,6 5 3 85,4 

 

 

Data Kepraktisan Hasil Kuesioner Respon Peserta Didik  

 

Data Kepraktisan Hasil Kuesioner Respon Peserta didik  

 

No Nama 

Butir Penilaian  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

J
u

m
la

h
 

S
k

o
r 

 

1 Peserta didik 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 

 

2 Peserta didik 2 4 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 

3 Peserta didik 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

4 Peserta didik 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

5 Peserta didik 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

6 Peserta didik 6 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 

7 Peserta didik 7 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 

8 Peserta didik 8 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

9 Peserta didik 9 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

10 Peserta didik 10 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 
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11 Peserta didik 11 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

12 Peserta didik 12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 Peserta didik 13 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 

14 Peserta didik 14 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 

15 Peserta didik 15 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 

16 Peserta didik 16 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 

17 Peserta didik 17 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

18 Peserta didik 18 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 

19 Peserta didik 19 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

20 Peserta didik 20 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 4 

21 Peserta didik 21 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 

22 Peserta didik 22 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

23 Peserta didik 23 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 

24 Peserta didik 24 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

25 Peserta didik 25 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

Jumlah skor 
Keseluruhan 

99 90 80 83 67 89 70 87 76 78 84 94 89 97 1183 

Rata-rata  3,96 3,6 3,2 3,32 2,68 3,56 2,8 3,48 3,04 3,12 3,36 3,76 3,56 3,88 47,32 

Rerata Presentase %  70 64 57 59 47 63 50 62 54 55 60 67 63 69 84% 

Kriteria  SP 
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Dokumentasi Penelitian  
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