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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kehidupan dalam era 

global menuntut berbagai perubahan pendidikan yang  bersifat mendasar. Menurut 

Mulyasa (2013:2), “perubahan itu menyangkut perubahan masyarakat dari lokal 

menjadi global, dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, pertumbuhan 

ekonomi ke perkembangan manusia”. Dalam rangka mengantisipasi perubahan 

global dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologi informasi yang semakin canggih dan pemerataan layanan pendidikan 

perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis. 

Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah adalah Kurikulum 2013. 

Kurikulum menjadi pedoman yang digunakan oleh sekolah untuk mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas berawal dari 

pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran berkualitas dimulai dari pendidik 

yang berkualitas dalam menentukan model pembelajaran dan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Mata pelajaran sejarah menurut Widja, 

(1989:8) membahas mengenai peristiwa masa lampau yang memiliki arti penting 

bagi kehidupan manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Melalui sejarah maka nilai-nilai masa lampau dapat dipetik dan digunakan dalam 

perspektif kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Pendidikan sejarah 

sebagai mata pelajaran merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki 

potensi besar dalam mengembangkan pendidikan karakter (Hasan, 2012:87). 

Pembelajaran Sejarah Indonesia menjadi pembelajaran wajib kelompok A yang 

harus diajarkan kepada semua peserta didik. 

 Pembelajaran sejarah berdasarkan Permendikbud Nomor 60 tahun 2014, 

memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman proses pembelajaran, 

diantaranya: (1) pembelajaran sejarah didasarkan atas kesinambungan apa yang 

terjadi di masa lampau dengan kehidupan masa kini, antara peristiwa sejarah 

tingkat nasional dan tingkat lokal, dan pemahaman peristiwa sejarah di tingkat 
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lokal berdasarkan keutuhan suatu peristiwa sejarah, (2) dalam mengembangkan 

pemahaman mengenai kesinambungan antara apa yang terjadi di masa lampau 

dengan kehidupan masa kini, dalam tugas untuk setiap periode sejarah peserta 

didik diarahkan agar mampu menemukan peninggalan fisik (terutama foto-foto 

artefak, gambar artefak, atau membuat sketsa kawasan bersejarah) dan 

peninggalan abstrak (tradisi, pikiran, pandangan hidup, nilai, kebiasaan) di 

masyarakat yang diwarisi dari peristiwa sejarah pada suatu periode, dan (3) dalam 

mengembangkan keterkaitan antara peristiwa sejarah di tingkat nasional dan 

tingkat lokal, dalam tugas setiap peserta didik diarahkan untuk mengkaji peristiwa 

sejarah di daerahnya.   

Pada Kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Wajib kelas XI IPS terdapat 

salah satu kompetensi dasar yang tidak hanya menekankan pada sejarah nasional 

dan sejarah dunia yang berkorelasi terhadap perkembangan Bangsa Indonesia 

tetapi, juga pada sejarah lokal. Kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi 

dasar 3.11 yang berbunyi “Menganalisis  perjuangan bangsa Indonesia dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda”. 

Kompetensi dasar ini mengarah pada sejarah perang kemerdekaan yang ada di 

Indonesia maupun bersifat daerah. Implementasi di lapangan, berdasarkan angket 

pendidik menyatakan bahwa buku paket yang digunakan dalam pembelajaran 

Sejarah belum memuat materi tentang sejarah perang kemerdekaan di lingkungan 

sekitar peserta didik yaitu di lingkungan Kabupaten Jember, sedangkan di 

Kabupaten Jember memiliki potensi historis yang tinggi pada saat perang 

kemerdekaan terbukti dengan dibangunnya tugu peringatan peristiwa perang di 

beberapa tempat. Buku paket yang digunakan oleh pendidik pada mata pelajaran 

Sejarah belum membahas tentang peristiwa sejarah lokal yang lebih kontekstual 

dengan lingkungan peserta didik. Pembelajaran sejarah yang diajarkan oleh 

pendidik kepada peserta didik masih dalam lingkup nasional. Sehingga membuat 

pembelajaran Sejarah tidak efektif karena tujuan pembelajarannya tidak tercapai. 

Sejarah Perang Kemerdekaan dalam satuan Brigade III/Damarwulan yang 

di pimpin oleh Letkol Moch Sroedji, merupakan salah satu peristiwa yang telah 

terjadi di Kabupaten Jember dipilih sebagai bahan ajar dalam e-modul  (Wijaya, 
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2017: 1). Letkol Moch Sroedji adalah komandan Brigade III/Damarwulan yang 

bertugas mempertahan daerah Karisidenan Besuki dari serangan Agresi Militer 

Belanda II telah gugur pada pertempuran di Desa Karang Kedawung, Kecamatan 

Mumbulsari, Kabupaten Jember pada tanggal 8 Februari 1949. Bersama gugurnya 

Letkol dr Soebandi, dokter brigade dan kepala rumah sakit tentara di Jember 

(Khoirunnisa: 2015). Peristiwa tersebut yang pernah terjadi tidak banyak 

diketahui oleh peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten 

Jember. Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember masih mempunyai hubungan 

dengan Agresi Militer Belanda II di Indonesia, sehingga perlu dikembangkan 

menjadi bahan ajar sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik. Menurut Amri (2013:82), materi pembelajaran terdidiri dari sikap 

dan keterampilan yang dikembangkan berdasarkan Standar Kelulusan Kompetensi 

(SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi 

yang harus dipelajarai oleh peserta didik dalam rangka kompetensi yang telah 

ditentukan. Maka letak keterkaitan dengan peristiwa sejarah nasional adalah 

berhubungan dengan perkembangan peristiwa-peristiwa perang kemerdekaan di 

Indonesia. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilaksanakan di 3 SMA 

negeri di Kabupaten  Jember, yaitu: (1) SMAN 4 Jember, (2) SMAN 1 Arjasa, 

dan (5) SMAN Pakusari, bahwa pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia 

pada kelas XI IPS masih terpaku pada peristiwa-peristiwa nasional saja atau 

dalam lingkup kajian makro. Kenyataan tersebut terlihat dari bahan ajar yang 

digunakan oleh ketiga sekolah tersebut, yaitu buku paket yang belum memiliki 

cakupan materi terkhususkan membahas materi tentang peristiwa perang 

kemerdekaan lingkungan sekitar yaitu Kabupaten Jember. Wawancara yang 

dilaksanakan kepada pendidik (lihat lampiran D.1 hal 62) mata pelajaran sejarah 

Indonesia kelas XI IPS, mengenai materi peristiwa lokal hanya disampaikan 

sebagai sisipan reflektif saja, belum mendapatkan pengelolaan sistematis untuk 

disampaikan kepada peserta didik. Pada dasarnya, semua pendidik menyatakan 

bahwa materi yang bersifat kedaerahan begitu menarik dan dinilai penting dalam 

pembangunan karakter peserta didik. Namun, para pendidik tersebut menemukan 
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kendala yang sama, yaitu tidak adanya fasilitas yang mendukung pembelajaran 

materi lokal Jember.  

Berdasarkan angket peserta didik yang dibagikan di SMAN 1 Arjasa, dari 

total dalam 10 soal angket gaya belajar (lihat lampiran E.1 halaman 70) pada 

peserta didik kelas gaya belajar auditori sebesar 37.7%, gaya belajar visual 

sebesar 27.8%, dan gaya belajar kinestetik sebesar 31.4%. Berdasarkan data 

tersebut, bahwa peserta didik memiliki kecenderungan untuk belajar secara 

auditori. Sedangkan dalam angket daya tarik peserta didik (lihat lampiran E.1 

halaman 70)  terhap pembelajaran sejarah mencapai 68%. Selain itu bahan ajar 

yang diminati dari 39 peserta didik pada angket daya tarik (lihat lampiran E.1 

halaman 74) terdapat 23 peserta didik memilih video. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa Peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Arjasa mengenai materi Sejarah 

Perang Kemerdekaan di Jember lebih memilih bahan ajar yang bersifat elektronik. 

 Pada angket gaya belajar (lihat lampiran E.2 halaman 87) yang di bagikan 

ke peserta didik kelas XI IPS SMAN 4 Jember, dari total dalam 10 soal angket 

belajar auditori sebesar 38.1%, gaya belajar visual sebesar 26%, dan gaya belajar 

kinestetik sebesar 29%. Berdasarkan data tersebut, bahwa peserta didik memiliki 

kecenderungan untuk belajar secara auditori. Sedangkan dalam angket daya tarik 

peserta didik (lihat lampiran E.1 halaman 75) terhadap pembelajaran sejarah 

mencapai 71%. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya daya tarik terhadap 

pembelajaran sejarah lebih banyak yang tertarik. Selain itu bahan ajar yang 

diminati dari 36 peserta didik pada angket daya tarik  (lihat lampiran E.1 halaman 

94), terdapat 31 peserta didik memilih menggunanakan bahan ajar video. Jumlah 

ini jauh lebih banyak peserta didik memilih video sebagai bahan ajar. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Peserta didik kelas XI IPS SMAN 4 Jember mengenai materi 

Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember lebih memilih bahan ajar yang bersifat 

elektronik. 

Sedangkan hasil angket gaya belajar (lihat lampiran E.3 halaman 101) 

yang di bagikan ke peserta didik kelas XI IPS SMAN Pakusari, dari total dalam 

10 soal angket gaya belajar, belajar auditori sebesar 41%, gaya belajar visual 

sebesar 24.1%, dan gaya belajar kinestetik sebesar 30%. Berdasarkan data 
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tersebut, bahwa peserta didik memiliki kecenderungan untuk belajar secara 

auditori. Sedangkan dalam hasil angket daya tarik peserta didik (lihat lampiran 

E.3 halaman 105) terhadap pembelajaran sejarah mencapai 77%. Jika 

dibandingkan dengan dua data sebelumnya daya tarik terhadap pembelajaran 

sejarah lebih banyak yang tertarik. Selain itu bahan ajar yang diminati dari 31 

peserta didik pada angket daya tarik  (lihat lampiran E.3 halaman 108), terdapat 

19 peserta didik memilih menggunanakan bahan ajar video. Jumlah ini lebih 

banyak peserta didik memilih video sebagai bahan ajar. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa Peserta didik kelas XI IPS SMAN Pakusari mengenai materi Sejarah 

Perang Kemerdekaan di Jember lebih memilih bahan ajar yang bersifat elektronik. 

Berdasarkan dari ketiga SMA yang ada di Kabupaten Jember, yaitu 

SMAN 1 Arjasa, SMAN 4 Jember dan SMAN Pakusari dengan pengembangan 

bahan ajar yang akan dikembangkan didapatkan hasil dalam penyebaran angket 

bahwa peserta didik memiliki gaya belajar auditori sebesar 39%, gaya belajar 

visual sebesar 25.9%, dan gaya belajar kinestetik sebesar 30%. Sehingga dapat 

disimpulkan berdasarkan data tersebut, bahwa peserta didik memiliki 

kecenderungan untuk belajar secara auditori. Analisis daya tarik peserta didik 

terhadap pembelajaran sejarah mencapai 72%, peneliti juga melaksanakan analisis 

kebutuhan peserta didik terhadap bentuk bahan ajar yang diminati (lihat lampiran 

E.1, E2, dan E3 mulai halaman 64). Dari hasil keseluruhan, diperoleh data 13% 

peserta didik memilih LKS, 2% peserta didik memilih Modul, 20% peserta didik 

memilih Buku Paket, 68% peserta didik memilih Video, dan  29.2% peserta didik 

memilih multimedia interaktif. Dari kedua analisis tersebut digunakan sebagai 

dasar pembentukan atau format modul yang akan dikembangkan. Dari 

kecenderungan gaya belajar audiotori serta minat peserta didik pada video dan 

multimedia interaktif, maka disimpulkan oleh peneliti untuk mengembangkan 

modul dalam bentuk modul elektronik. 

Peneliti mengembangkan modul elektronik yang disebut dengan e-modul, 

karena memiliki banyak fungsi dalam pembelajaran. Menggunakan bahan 

elektronik karena sebagian besar peserta didik tertarik dengan bahan ajar yang 

bersifat elekronik. Sedangkan media bahan ajar yang berbentuk cetak peserta 
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didik sudah tidak tertarik lagi.  E-modul dapat digunakan melalui laptop/komputer 

maupun aplikasi android sebagai bahan ajar melalui media elektrotronik oleh 

pendidik sebagai alat evaluas. Modul tersebut dikembangkan dengan mengunakan 

softwere Adobe Flash, untuk menggunakan modul membutuhkan komputer dalam 

pembuatannya. Menurut Thomas (2000: 1) Pengembangan e-modul dengan 

berbasis Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek. Melalui Project Based Learning, 

proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding 

question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Project Based 

Learning merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal 

ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik (Kemendikbud, 2014: 33).  

Penerapan Project Based Learning dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif (Baran & Maskan, 2010), membentuk sikap, 

prilaku peduli terhadap lingkungan (Kılınç, 2010; Tseng, et al, 2013), dan 

pembelajaran yang efektif (Cook et al, 2012;  Movahedzadeh et al, 2012). E-

modul dikembangkan dengan tujuan agar peserta didik belajar secara mandiri 

tanpa ada bimbingan penuh dari pendidik, namun sebagai fasilitator. Dengan 

demikian e-modul harus dapat dijadikan sebagai bahan ajar sebagai pengganti 

fungsi pendidik. Jika pendidik sebagai fungsi menjelaskan sesuatu, maka e-modul 

juga harus mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang nudah diterima oleh 

pesrta didik dengan tingkat pengetahuan dan usiannya (Praswoto, 2015: 104). 

Menurut Vembriato (1987:20) bahwa modul adalah suatu paket 

pengajaran yang memuat suatu unit konsep dari bahan pengajaran. Pengajaran 

modul merupakan suatu usaha penyelenggaraan pembelajaran individual yang 

memungkinkan peserta didik menguasai suatu unit bahan pelajaran sebelum dia 

beralih ke unit berikutnya. Sehubungan dengan teknologi yang semakin canggih 

dan mudah didapat dengan harga terjangkau pada saat ini modul yang pada 

umumnya disajikan dalam wujud  cetakan maka dengan menggunakan teknologi 

elektronik menggunakan komputer modul dapat disajikan dalam bentuk digital 

atau disebut dengan e-modul. Jadi e-Modul adalah bahan ajar elektonik yang 
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efektif, efisien, dan mengutamakan kemandirian peserta didik dalam melakukan 

kegiatan belajar yang berisi satu unit bahan ajar untuk membantu peserta didik 

memecahkan masalah dengan caranya sendiri. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian 

pengembangan bahan ajar berbentuk e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di 

Jember berbasis Project Based Learning. Penelitian pengembangan yang nantinya 

menghasikan produk ini berjudul “Pengembangan E-Modul Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember Berbasis Project Based Learning Menggunakan 

Model ADDIE Untuk SMA Kelas XI IPS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, beberapa permasalahan yang 

dihadapi adalah: (1) bahan ajar yang digunakan oleh pendidik pada mata pelajaran 

sejarah kurang efektif untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

dapat belajar secara mandiri dalam mencari dan menemukan jawaban dari 

persoalan. (2) materi pembelajaran sejarah adalah materi yang rumit memerlukan 

pemikiran yang tinggi, sehingga membutuhkan bahan ajar yang memiliki petunjuk 

yang jelas. (3) bahan ajar yang digunakan kurang bervariasi hanya menggunakan 

buku paket, power point, dan lembar kerja siswa (LKS). 

Pemecahan masalah diatas adalah dengan cara mengembangkan e-modul 

berbasis Project Based Learning. Selanjutnya produk e-modul yang telah 

tervalidasi akan diuji keefektifannya, sehingga rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1) bagaimana hasil validasi ahli terhadap e-modul berbasis Project Based                                           

Learning pada mata pelajaran sejarah untuk SMA kelas XI IPS dengan 

model ADDIE ?; 

2) apakah e-modul pembelajaran sejarah berbasis Project Based Learning 

dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah untuk SMA kelas XI 

IPS ?; 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembagan ini adalah  menghasilkan e-modul pembelajaran 

sejarah untuk SMA kelas XI IPS melalui pengembangan e-modul berbasis Project 

Based Learning. E-Modul berbasis Project Based Learning  juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk memberi variasi jenis sumber belajar bagi peserta didik pada 

mata pelajaran sejarah. E-Modul berbasis Project Based Learning yang dihasilkan 

malewati tahapan validasi ahli dan uji coba lapangan agar mampu digunakan 

untuk meningkatkan efektivitas pada proses pembelajaran sejarah berkaitan 

dengan sumber belajar yang kurang dapat memberi stimulus bagi peserta didik 

untuk dapat belajar secara mandiri dan memiliki kemampuan mencari dan 

menemukan solusi serta mengembangkan kemampuan berfikirnya.  

1.4 Spesifikasi Produk Pengembangan 

Produk yang akan  dihasilkan dalam penelitian pengembangan  ini berupa 

E-Modul pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning untuk peserta didik SMA kelas XI IPS. E-Modul sejarah perang 

kemerdekaan di Jember berbasis  Project Based Learning yang diharapkan pada 

penelitian ini adalah: 

1) E-Modul pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan Di Jember 

berbasis Project Based Learning yang berbentuk elektronik. Pada 

bagian ini struktur e-modul ini mengukuti tahapan-tahapan model 

pembelajaran Project Based Learning. Struktur pembelajaran Sejarah 

Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: a) cover judul; b) kata pengantar; c) 

daftar isi; d) daftar gambar; e) petunjuk penggunaan e-modul untuk 

pendidik dan peserta didik; f) KI dan KD; g) peta konsep; h) tujuan 

pembelajaran; i) penentuan pertanyaan dasar melalui identifikasi 

masalah, penyelesaian strategi, melaksanakan rencana penyelesaian, 

menguji strategi dan kesimpulan; j) perancangan proyek; k) 

penyusunan jadwal; l) pengawasan kemajuan proyek; m) penilaian 
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hasil; n) evaluasi proyek; o) Rangkuman; p) glosarium; q) kunci 

jawabawan; s) lembar refleksi; dan t) daftar pustaka.   

2) E-Modul pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember  

berbasis Project Based Learning untuk SMA kelas XI IPS pada pokok 

bahasan Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda 

II  yang dipimpin oleh Letkol Moch. Sroedji di wilayah Jember. 

Materi yang disajikan dalam e-modul lebih konstektual dengan 

lingkungan peserta didik. Materi ini mengadopsi dari berbagai sumber 

jurnal, buku dan observasi lapangan. 

 

1.5 Manfaat Pengembangan 

Adapun pentingnya penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. 

1) Pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis 

Project Based Learning pada pembelajaran  sejarah SMA kelas XI IPS 

dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan kurikulum 

terkait dengan pemenuhan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik. 

2) Pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember Project 

Based Learning dapat digunakan sebagai referensi atau tambahan 

pengetahuan bagi peserta didik dan pendidik, karena kurangnya referensi 

pendukung proses pembelajaran sejarah. 

3) Pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember Project 

Based Learning  ini dapat digunakan sebagai bahan ajar  peristiwa lokal 

yang menjadi sumber sejarah. 

4) dukung pemahaman peserta didik terhadap peristiwa peristiwa yang terjadi 

di tingkal nasional. 

5) Pengembangan e-modul pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di 

Jember berbasis Project Based Learning  ini dapat digunakan oleh peneliti 

selanjutnya sebagai motivasi untuk melakukan penelitian pengembangan 

sejenisnya. 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pada penelitian pengembangan ini, memiliki beberapa asumsi dan 

keterbatasan yang meliputi: 

1.6.1 Asumsi 

Beberapa asumsi dalam pengembangan e-modul mata pelajaran sejarah ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Pengembangan E-Modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember ini 

mampu meningkatkan efektivitasnya pembelajaran sejarah untuk peserta 

didik SMA kelas XI IPS. 

2)  Pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember dapat 

menjadi sumber belajar yang alternatif untuk mensinkroniskan teori yang 

telah di dapat dari bahan ajar dengan kondisi Sejarah Perang Kemerdekaan 

di Jember sehingga meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajar. 

3)  E-modul yang di desain dekat dengan peristiwa sekitar dapat membantu 

peserta didik untuk meningkatkan kognitif dan sosialnya. 

4)  E-modul yang berisi fakta-fakta yang telah disaring yang diuji oleh teliti 

dapat memberikan informasi pengetahuan yang diperoleh dari peristiwa 

sekitar. 

5)  pengembangan e-modul  Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember dapat 

menumbuhkembangkan karakter peserta didik sesuai dengan peristiwa 

lingkunganya, serta semakin meningkatkan kesadaran dan kebanggaan 

akan cinta tanah air dalam membela negara. 

6) Pengembagan e-modul yang disusun secara sistematis dapat membantu 

para pendidik dann peserta didik untuk menuju tujuan pembelajaran 

sejarah yang diharapkan. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan dalam pengembangan e-modul Sejarah 

Perang Kemerdekaan di Jember ini meliputi: 
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1) pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis 

Project Based Learning terbatas hanya pada SMA kelas XI IPS; 

2) Materi yang dikembangkan pada e-modul dimulai awal kedatangan Sekutu 

dan Belanda pada saat Agresi Militer Belanda I, Perundingan Renville 

serta Agresi Militer Belanda II  sebagai pengantar. Dalam uraian materi 

selanjutnya didesain berdasarkan keadaan sosio kultur peserta didik atau 

bersifat lokal, sehingga ruang lingkup kajian lebih rinci akan membahas 

tentang Jember Masa Perang Kemerdekaan akibat dari Perundingan 

Renville;  

3) Pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis 

Project Based Learning ini dikembangkan dengan model ADDIE, 

sehingga langkah pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di 

Jember berbasis Project Based Learning  ini dilakukan dengan tahapan 

sistematis, tidak dapat diacak atau memilih tahapan mana yang harus di 

dahulukan.   

1.7 Batasan Istilah  

Batasan istilah berisi penjelasan-penjelasan istilah penting penting yang 

terdapat dalam judul. Batasan istilah dibuat dengan tujuan menghindari terjadinya 

kesenjangan atau kesalahan dalam penafsiran antara pengembang dan pembaca 

dalam memahami produk penelitian pengembangan ini. Beberapa istilah tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1) Pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain ke 

dalam bentuk fisik (Seels & Richey dalam Warsita, 2008:26). 

2) Modul adalah semacam paket program untuk keperluan belajar, hal 

tersebut dikemukakan oleh Goldschimid (Wijaya, 1988:128). 

3) E-Modul merupakan bahan belajar yang dirancang secara sistematis 

berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan 

waktu tertentu, yang ditampilkan menggunakan piranti elektronik 

misalnya komputer atau android (Dede 2014:9). 
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4)  Blumenfeld et.al. (1991) dalam (Purnomo, 2014: 26)  mendiskripsikan 

Project Based Learning (PjBL) berpusat pada proses relatif berjangka 

waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan 

mengitegrasikan konsep-konsep dari sejumlah komponen pengetahuan, 

atau disiplin, atau lapangan studi. 

5) Pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember 

berbasis Project Based Learning ini dikembangkan dengan model 

ADDIE, sehingga langkah pengembangan Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning 

menggunakan model ADDIE  ini dilakukan dengan tahapan sistematis, 

tidak dapat diacak atau memilih tahapan mana yang harus di 

dahulukan.   

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi pengembangan bahan ajar ini adalah: Bab 1 

Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk pengembangan, pentingnya pengembangan, 

asumsi dan keterbatasan pengembangan, batasan istilah serta sistematika 

penulisan. Bab 2 Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang kajian teoritik yang 

meliputi hakekat sejarah dan pembelajaran sejarah di SMA, Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember , pengembangan bahan ajar yang meliputi pengertian 

bahan ajar, pentingnya bahan ajar dalam pembelajaran, argumentasi pemilihan 

model pengembangan ADDIE, dan langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Bab 3 

Metode Pengembangan, menjelaskan mengenai jenis penelitian, prosedur dan 

mekanisme pengembangan e-modul berdasarkan model pengembangan ADDIE, 

dan analisis data. Bab 4 Hasil Pengembangan, terdiri dari penyajian data dan uji 

coba, analisis data, serta revisi produk pengembangan berdasarkan analisis data. 

Bab 5 Kajian berisi tentang produk yang telah direvisi dan keefektivan produk 

terhadap peserta didik. Bab 6 sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Urgensi E-Modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember Berbasis 

Project Based Learning dalam Pembelajaran  Sejarah 

Urgensi e-modul sejarah Perang Kemerdekaan di Jember, dapat dijelaskan 

dengan beberapa uraian berikut, yang membahas: (1) pembelajaran sejarah, dan 

(2) e-modul sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based 

Learning dalam pembelajaran sejarah. 

 

2.1.1 Pembelajaran Sejarah 

Mata pelajaran Sejarah Indonesia dalam kurikulum 2013 merupakan mata 

pelajaran kelompok A (wajib) yang diberikan pada jenjang pendidikan menengah 

(SMA/MA dan SMK/MAK). Menurut Mulyasa (2013: 65-66) tujuan 

pengembangan kurikulum 2013 tentang pembelajaran sejarah yaitu untuk 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi sehingga 

pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter 

peserta didik, berupa, paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 

didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang 

dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para pendidik 

menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang 

mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. 

Pembelaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan 

kemampuan peserta didik untuk melakukan kontruksi di masa sekarang dengan 

mengaitkan atau melihat masa lalu yang menjadi basis topik pembelajaran 

sejarah. Kemampuan melakukan kontruksi  ini harus dikemukakan  secara kuat 

agar pembelajaran tidak terjerumus dalam pembelajaran yang bersifat konservasif 

(Surbakti, 2010:4 ).  Menurut Kuntowijoyo (2013: 14) sejarah adalah rekontruksi 

masa lalu yang telah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh 

seseorang. Proses pembelajaran ini mempunyai tujuan agar peserta didik dapat 

mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Sehingga dalam meraih 
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kompetensi yang diharapkan tersebut, pembelajaran harus disusun  atau dirancang 

secara sistemik dan sistematik atau sering disebut dengan desain sistem 

pembelajaran.  

Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang memperkenalkan 

peristiwa masa lampau kepada peserta didik. Hasan (2010: 3) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran sejarah adalah salah satu alat pendidikan yang paling ampuh 

untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa 

yang pernah terjadi di masa lampau. Tujuan mempelajari sejarah menurut Hartono 

Kasmadi (1996: 13) adalah untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, bangsa dan negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. 

Kochar (2008: 29) menyatakan bahwa sebagai subjek kunci, sejarah menyediakan 

informasi yang penting untuk memahami hal-hal umum dalam bacaan sehari-hari 

seperti nama, tempat, tanggal, peristiwa dan lain lain. Dengan pembelajaran 

sejarah diharapakan peserta didik mampu berpikir secara kronologis sehingga 

peserta didik dapat memahami perkembangan dan perubahan masyarakat agar 

memperoleh pelajaran yang dapat digunakan dalam kehidupanya. 

Prinsip bahwa yang dipelajari peserta didik dalam pembelajaran sejarah 

sangat penting. Prinsip ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk belajar dari peristiwa sejarah dan dapat menggunakan yang di pelajari dari 

peristiwa sejarah dalam kehidupan sekarang. Penerapan prinsip ini pembelajaran 

sejarah dapat menangkal bahwa pembelajaran sejarah tidak terkait dengan 

kehidupan dan juga menerapkan tiga dimensi waktu dalam sejarah: masa lalu 

berkelanjutan ke masa kini ke masa mendatang (Hasan, 2010: 3-4). 

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak mengkhususkan mempelajari fakta-fakta 

sejarah melainkan sebagai ilmu untuk perpaduan antara sejarah dan tujuan 

pendidikan pada umumnya. Meski demikian pembelajaran sejarah juga bertujuan 

agar peserta didik menyadari adanya keragaman  pengalaman hidup pada masing-

masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa lampau 

untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta pemahaman untuk 

menghadapi masa yang akan datang (Isjoni, 2007:72).  



15 
 

 

2.1.2 E-Modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning dalam Pembelajaran Sejarah  

 E-Modul merupakan alat atau sarana  pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis 

dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya secara elektronik. Modul merupakan bahan ajar yang dapat 

digunakan oleh peserta didik untuk belajar mandiri dengan atau tanpa bantuan 

pendidik sebagai instruktur. Modul sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk 

belajar secara mandiri dimana saja dan kapanpun saja sesuai kemampuan yang 

dimiliki serta dapat belajara lebih teraarah dan sistematis (Purwanto, dkk 2007:9). 

Pembelajaran secara mandiri yang dilakukan oleh peserta didik melalui modul 

sesuai dengan pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. 

 Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dimana kemampuan peserta didik 

diarahkan untuk mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan 

mengevaluasi. Dalam pelaksanaan pendekatan ilmiah (scientific appoach) 

kegiatan yang dilakukan peserta didik meliputi mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran 

(Permendikbud No. 22 tahun 2016). Pendekatan saintifik merupakan dasar dari 

kurikulum 2013, dimana kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif dapat mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-

tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan 

data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip 

yang ditemukan. Penilaian proses dilakukan untuk  menilai aktivitas, kreativitas,  

dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran (Mulyasa, 2013: 143). 

Pengembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi salah satunya adalah pengembangan bahan ajar modul cetak menjadi 

modul berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah E-Modul. 

Dengan adanya modul elektronik ini lebih memudahkan peserta didk dalam 
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belajar tanpa perlu memerlukan banyak biaya. E-Modul yang berasal dari 

pemerintah belum sepenuhnya tersedia untuk semua mata pelajaran di sekolah 

terlebih pada sekolah kejuruan yang memiliki banyak mata pelajaran produktif. 

Adapun E-Modul yang disediakan oleh Pemerintah hanya menampilkan dalam 

bentuk file PDF saja sedangkan E-Modul yang akan dikembangkan oleh peneliti 

ini akan dikemas dalam software  Adbe Flash. Modul elektronik ini berisi tentang 

materi pelajaran dan latihan soal diakhir pembelajaran untuk mengukur tingkat 

kemampuan peserta didik dalam belajar serta penilaian yang akan muncul diakhir 

penyelesaian soal. Sehingga mempermudah tugas pendidik maupun peserta didk 

dalam mengetahui pencapaian kompetensinya. Disisi lain, tugas seorang pendidik 

juga semakin mudah dengan adanya bahan ajar yang tersedia (Hamzah & Nina 

2010: 61). 

Pada dasarnya peranan modul adalah sebagai sumber belajar atau bahan 

belajar dalam proses pembelajaran peserta didik (Purwanto, dkk, 2007:9-10) dan 

sebagai penunjang jalannya proses pembelajaran dengan dukungan sistematika 

pada modul. Modul sebagai bahan ajar sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

Sejarah. Menurut Aqib dan Sujak (2012:58) bahan ajar merupakan komponen 

pembelajaran yang paling berpengaruh pada proses pembelajaran karena, banyak 

pendidik mengajar dengan mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang ada dalam bahan ajar, tanpa melakukan adaptasi terlebih 

dahulu. Modul berperan dalam meningkatkan kualitas pembalajaran Sejarah 

Indonesia bila disusun dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran 

Sejarah. 

Materi sejarah perang kemerdekaan di Jember merupakan pengembangan 

materi yang diambil dari lingkungan dimana peserta didik tinggal Seperti yang 

diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hal ini dapat digambarkan materi sejarah 

perang kemerdekaan di Jember merupakan materi lingkup mikro yang bersifat 

lokal atau kedaerahan sebagai pendukung dan pelengkap materi nasional atau 

materi lingkup makro. Oleh karena itu aspek kognitif atau pengetahuan yang 

terpenting dari tujuan pembelajaran sejarah adalah pemahaman terhadap proses 

perkembangan bangsa (Standar Isi dalam Susanto, 2014:57-58). 
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Modul pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis 

Project Based Learning dapat  digunakan sebagai sumber atau bahan belajar 

pembelajaran Sejarah. Hal ini dilakukan karena, penggunaan dan buku paket 

dalam pembelajaran Sejarah dirasa belum bisa membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran Sejarah. Hal ini dapat dilihat dari ketidakefektifan 

penggunaan buku paket yang tidak dapat membuat peserta didik belajar mandiri, 

sehingga hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif belum bisa memenuhi 

nilai KKM sebesar 75. Diharapkan melalui penggunaan e-modul yang didesain 

menjadi e-modul berbasis Project Based Learning dengan materi Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember mampu membantu peserta didik belajar mandiri dan 

mencapai tujuan pembelajaran Sejarah dalam ranah kognitif, serta mampu 

menunjang pembelajaran Sejarah menjadi efektif. 

 

2.2 E-Modul  

Pengembangan bahan ajar berupa E-Modul sebagai sumber belajar mampu 

membantu peserta didik dalam memahami, menalar, mencoba dan menerapkan 

bahan ajar tersebut agar proses belajar dapat berjalan lancar sesuai implementasi 

dari kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik dimana siswa dapat belajar 

secara mandiri. Modul pada dasarnya merupakan salah satu dari jenis bahan ajar 

yang mengunggulkan karakteristiknya sebagai sumber belajar mandiri untuk 

peserta didik.  

 

2.2.1 Definisi E-Modul 

Pemahaman terhadap media e-Modul memerlukan pemahaman awal 

definisi dari dua hal yaitu media dan e-Modul. Beberapa ahli mengemukakan 

pendapatnya mengenai media. Association of Education and Commmunication 

Technology (AECT) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Sadiman, 

2007:6). 

Definisi pertama dikemukakan oleh Abdul Majid (2007:176) yang 

mengatakan modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar perserta 
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didik dapat belajar mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga paling 

tidak modul berisi tentang komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan 

sebelumnya. Vembriarto (1987:20) menyatakan bahwa modul adalah suatu paket 

pengajaran yang memuat satu unit konsep daripada bahan pengajaran. Pengajaran 

modul merupakan suatu usaha penyelenggaraan pengajaran individual yang 

memungkinkan peserta didik menguasai  suatu unit bahan pelajaran sebelum dia 

beralih ke unit berikutnya. 

Modul merupakan satuan program belajar mengajar yang terkecil, yang 

dipelajari oleh peserta didik sendiri secara perorangan atau diajarkan oleh siswa 

kepadadirinya sendiri (self instructional) Winkel (2009:472). Modul sebagai 

sejenis kegiatan belajar yang terencana, di desain guna membantu 

siswamenyelesaikan tujuan-tujuan tujuan tertentu. Modul adalah semacam paket 

program untuk keperluan belajar, hal tersebut dikemukakan oleh Goldschimid 

(Wijaya, 1988:128).  

Modul merupakan suatu unit program pengajaran yang disusun dalam 

bentuk tertentu untuk keperluan belajar dan untuk membantu siswa secara 

individual dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Modul adalah alat ukur yang 

lengkap dan merupakan unit yang dapat difungsikan sebagai kesatuan dari seluruh 

unit lainnya (Sudjana,2003:132). 

 

2.2.2 Tujuan Pembuatan E-Modul 

E-Modul mempunyai banyak arti  yang berkaitan  dengan kegiatan belajar  

mandiri.  Setiap  orang  dapat  belajar  kapan  saja  dan  di  mana saja  secara  

mandiri.  Karena  konsep  belajarnya  mempunyai  ciri tersebut,  maka  kegiatan  

belajar  itu  sendiri  juga  tidak  terbatas  pada masalah tempat, dan bahkan orang 

yang berdiam di tempat yang jauh dari pusat penyelenggara pun bisa mengikuti 

pola belejar seperti ini. Terkait dengan hal tersebut, penulisan modul memiliki 

tujuan sebagai berikut (Depdiknas, 2008: 5): 

1) Memperjelas  dan  mempermudah  penyajian  pesan  agar  tidak terlalu 

bersifat verbal. 
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2) Mengatasi  keterbatasan  waktu,  ruang,  dan  daya  indera,  baik peserta 

belajar maupun guru/ instruktur.  

3) Dapat digunakan secara  tepat  dan  bervariasi, seperti  untuk 

meningkatkan  motivasi  dan  gairah belajar;  mengembangkan 

kemampuan  dalam  berin-  teraksi  langsung  dengan  lingkungan dan  

sumber  belajar  lainnya  yang  memungkinkan  siswa  atau pebelajar 

belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

4) Memungkinkan  siswa  dapat  mengukur  atau  mengevaluasi sendiri hasil 

belajarnya. 

 Dengan  memperhatikan  tujuan-tujuan  di  atas,  modul  sebagai bahan 

ajar akan sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini tergantung 

pada proses penulisan modul. Penulis modul yang baik menulis  seolah-olah  

sedang  mengajarkan  kepada  seorang  peserta mengenai  suatu  topik  melalui  

tulisan.  Segala  sesuatu  yang  ingin disampaikan  oleh  penulis  saat  

pembelajaran,  dikemukakan  dalam modul  yang  ditulisnya.  Penggunaan  modul  

dapat  dikatakan  sebagai kegiatan tutorial secara tertulis.  

 

2.2.3 Karakteristik E-Modul 

Sebagai sumber pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk 

mengatasi masalah belajar, sebuah modul harus memiliki karakteristik. 

Karakteristik tersebut diadopsi dari media modul cetak, hal tersebut dilakukan 

karena karakteristik modul cetak masilh relavan jika diterapkan pada e-modul. 

Penyusunan modul yang baik harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

(Depdiknas tahun 2008, dalam Asyahar, 2012:155-156). Ada beberapa kriteria 

yang telah ditetapkan yaitu: 

a) Self instructional (peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, 

tidak tergantung pada pihak lain). Maksudnya adalah peserta didik 

dianggap dapat mandiri dalam mempelajari pelajaran dengan 

memperoleh bantuan yang minimal dari pihak pendidik. 

b. Self contained (seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi 

yang dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh). Maksudnya adalah 
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isi di dalam modul memuat seluruh materi (ada materi, LKS, Evaluasi) 

dari satu kompetensi yang harus dipelajari peserta didik.  

c. Stand alone (modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media 

lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain). 

Maksudnya adalah dalam penggunaan modul dapat digunakan sendiri 

sebagai media lengkap tanpa menggunakan media lainnya sebagai 

pelengkap. 

d. Adaptif (modul hendaknya memiki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi). Maksudnya adalah modul 

disesuaikan dengan karakterisktik peserta didik.  

e. User friendly (modul hendaknya memenuhi kaidah akrab/bersahabat 

dengan pemakainya). 

f. Konsistensi (konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak). 

Pada penulisan huruf, penggunaan spasi, dan pengaturan tata letak 

antara satu dengan yang lain harus sama dan seimbang. 

Karakteristik modul di atas merupakan karakteristik dari modul cetak, 

namun perincian karakteristik tersebut dapat diaplikasikan dalam e- Modul. Dari 

beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sebuah 

e-Modul memiliki karakteristik dapat dipelajari di manapun dan kapanpun oleh 

peserta didik, peserta didik tidak bergantung pada orang lain (self instructional), 

e-Modul memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Pada penelitian pengembangan  e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di 

Jember  berbasis Project Based Learning karakteristik modul selain sebagai acuan 

bagi penyusunan modul juga dapat menjadi acuan bagi tim validasi media dalam 

menetapkan dan menilai apakah modul yang dikembangkan dapat dikatakan baik 

atau tidak. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan produk pengembangan e-

modul pembelajaran Sejarah berbasis Project Based Learning yang baik.  

2.2.4 Langkah-Langkah Penulisan Modul 

Penulisan  modul  merupakan  proses  penyusunan  materi pembelajaran 

yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh  pebelajar  untuk  
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mencapai  kompetensi  atau  sub  kompetensi. Penyusunan modul belajar 

mengacu pada kompetensi yang terdapat di dalam tujuan  yang ditetapkan.  

Terkait dengan hal tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Analisis Kebutuhan Modul 

 Analisis kebutuhan modul bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan. Analisis 

kebutuhan modul dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut (Depdiknas, 

2008: 12): 

a) Tetapkan  kompetensi  yang  terdapat  di  dalam  garis-garis besar program 

pembelajaran yang akan disusun modulnya; 

b) Identifikasi  dan  tentukan  ruang  lingkup  unit  kompetensi tersebut; 

c) Identifikasi  dan  menentukan  pengetahuan,  keterampilan, dan sikap yang 

dipersyaratkan; 

d) Tentukan judul modul yang akan ditulis 

e) Kegiatan  analisis  kebutuhan  modul  dilaksanakan  pada periode awal 

pengembangan modul 

2)  Penyusunan Draft 

 Penyusunan draft modul bertujuan menyediakan draft suatu modul sesuai 

dengan kompetensi atau sub kompetensi yang telah ditetapkan. Penulisan draft 

modul dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 

(Depdiknas, 2008:12): 

a) Tetapkan judul modul 

b) Tetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah selesai mempelajari satu modul 

c) Tetapkan  tujuan  antara  yaitu  kemampuan  spesifik  yang menunjang 

tujuan akhir 

d) Tetapkan garis-garis besar atau outline modul 

e) Kembangkan materi pada garis-garis besar 

f) Periksa ulang draft yang telah dihasilkan 

 Kegiatan penyusunan draft modul hendaknya menghasilkan draft modul 

yang sekurang-kurangnya mencakup (Depdiknas, 2008: 13): 
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a) Judul modul; menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam 

modul; 

b) Kompetensi atau sub kompetensi yang akan  dicapai setelah 

menyelesaikan mempelajari modul; 

c) Tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai peserta 

didik setelah mempelajari modul; 

d) Materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik; 

e) Prosedur  atau  kegiatan  pelatihan  yang  harus  diikuti  oleh peserta didik 

untuk mempelajari modul; 

f) Soal-soal,  latihan,  dan  tugas  yang  harus  dikerjakan  atau diselesaikan 

oleh peserta didik; 

g) Evaluasi  atau  penilaian  yang  berfungsi  mengukur kemampuan peserta 

didik dalam menguasai modul; 

h) Kunci jawaban dari soal, latihan dan pengujian. 

3)  Uji Coba 

 Uji coba draft modul adalah kegiatan penggunaan modul pada peserta 

yang terbatas, untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat modul dalam 

pembelajaran sebelum modul tersebut digunakan secara umum. Uji coba draft 

modul bertujuan untuk (Depdiknas, 2008: 13): 

a) Mengetahui  kemampuan  dan  kemudahan  peserta  dalam memahami dan 

menggunakan modul; 

b) Mengetahui  efisiensi  waktu  belajar  dengan  menggunakan modul; dan 

c) Mengetahui  efektifitas  modul  dalam  membantu  peserta mempelajari 

dan menguasai materi pembelajaran. 

 Untuk melakukan uji coba draft modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut (Depdiknas, 2008: 14):  

a) Siapkan dan gandakan draft modul yang akan diuji cobakan sebanyak 

peserta yang akan diikutkan dalam uji coba. 

b) Susun instrumen pendukung uji coba. 
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c) Distribusikan  draft  modul  dan  instrumen  pendukung  uji coba kepada 

peserta uji coba. 

d) Informasikan  kepada  peserta  uji  coba  tentang  tujuan  uji coba  dan  

kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh  peserta  uji coba. 

e) Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba. 

f) Proses  dan  simpulkan  hasil  pengumpulan  masukan  yang dijaring 

melalui instrumen uji coba. 

 Dari hasil uji coba diharapkan diperoleh masukan sebagai bahan 

penyempurnaan draft modul yang diuji cobakan. Terdapat dua macam uji coba 

yaitu uji coba dalam kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba 

kelompok kecil adalah uji cobayang dilakukan hanya kepada 2 - 4 peserta didik, 

sedangkan uji coba kelompok besar adalah uji coba yang dilakukan kepadapeserta 

dengan jumlah 20 – 30 peserta didik. 

4)  Validasi 

 Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap 

kesesuaian modul dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan pengakuan kesesuaian 

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 pengesahankesesuaian modul dengan 

kebutuhan sehingga modul tersebut layak dan cocok digunakan dalam 

pembelajaran.  

 Validasi dapat dimintakan dari beberapa pihak sesuai dengan keahliannya 

masing-masing antara lain (Depdiknas, 2008: 15): 

a) Ahli materi untuk isi atau materi modul; 

b) Ahli bahasa untuk penggunaan bahasa; atau 

c) Ahli  metode  instruksional  untuk  penggunaan  instruksional guna  

mendapatkan  masukan  yang  komprehensif  dan obyektif. 

 Untuk melakukan validasi draft modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut (Depdiknas, 2008: 15): 

a)  Siapkan  dan  gandakan  draft  modul  yang  akan  divalidasi sesuai dengan 

banyaknya validator yang terlibat. 



24 
 

 

b)  Susun instrumen pendukung validasi. 

c)  Distribusikan  draft  modul  dan  instrumen  validasi  kepada peserta validator. 

d)  Informasikan  kepada  validator  tentang  tujuan  validasi  dan kegiatan yang 

harus dilakukan oleh validator. 

e)  Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi. 

f)  Proses dan simpulkan hasil dari instrumen validasi. 

 Dari kegiatan validasi draft modul akan dihasilkan draft modul yang 

mendapat masukkan dan persetujuan dari para validator, sesuai dengan 

bidangnya. Masukkan tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan 

(revisi) modul. 

5) Revisi 

 Kegiatan revisi draft modul bertujuan untuk melakukan finalisasi atau 

penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap modul, sehingga modul siap 

diproduksi sesuai dengan masukkan yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya, 

maka perbaikan modul harus mencakup aspek-aspek penting penyusunan modul 

diantaranya yaitu (Depdiknas, 2008: 16): 

a) Pengorganisasian materi pembelajaran; 

b) Penggunaan metode instruksional; 

c) Penggunaan bahasa; dan 

d) Pengorganisasian tata tulis. 

 Mengacu pada prinsip peningkatan mutu yang  berkesinambungan, secara 

terus menerus modul dapat ditinjau ulang dan diperbaiki. 

 Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  langkah-langkah  

penulisan modul yaitu: 

1) Menentukan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai. 

2) Penyusunan  draft  modul  yang  sekurang-kurangnya  terdiri  dari judul 

modul, KD yang dicapai, ringkasan materi, latihan soal, tes dan umpan 

balik. 

3) Uji coba draft modul digunakan untuk mengetahui manfaat modul 

sebelum modul digunakan secara umum. 
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4) Validasi modul dilakukan oleh ahli sesuai dengan bidang-bidang terkait  

dalam  modul.  Validator  memberikan  masukan  sebagai bahan 

penyempurnaan draft modul. 

5) Revisi/perbaikan  modul  setelah  modul  divalidasi  dan  diuji cobakan. 

 

2.3 Model Project Based Learning 

Awal abad yang lalu, Dewey (1938) dan Vygotsky (1978) mendorong 

pembelajaran pengalaman, memberikan dasar teoritis untuk pembelajaran berbasis 

proyek. Menurut Brown, Collins, dan Duguid (1989) dan Lave (1990) telah 

mengusulkan bahwa pembelajaran dikontekstualisasikan untuk individu. Prinsip 

pembelajaran berbasis proyek diamati pada pembelajaran lainnya metode dan 

pedagogi, seperti ilmu berbasis proyek (Blumenfeld et al., 1991; Marx, 

Blumenfeld, Krajcik, & Soloway, 1997), penyelidikan disiplin (Levstik & Barton, 

2001), lingkungan belajar terbuka (Hannafin, Hall, Land, & Hill, 1994; Hannafin, 

Land, & Oliver, 1999), Web Quests (Dodge, 1995, 1998) dan lingkungan belajar 

yang berpusat pada peserta didik (Land & Hannafin, 2000). 

Kurikulum 2013 telah memberikan acuan dalam pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang 

dimaksud meliputi : project based learning (PjBL), problem based learning 

(PBL), atau discovery learning. Salah satu model pembelajaran yang dianjurkan 

untuk digunakan adalah model pembelajaran berbasis proyek (project based 

learning) Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun 

berdasarkan  produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek..  

Selain itu, pembelajaran tentunya harus diubah dari kecenderungan lama 

(satu arah) agar menjadi lebih interaktif (multiarah). Melalui model pembelajaran 

ini, peserta didik juga akan dapat diharapkan menjadi aktif menyelidiki (belajar) 

dengan menyajikan dunia nyata (bukan abstrak) kepada mereka. Project Based 

Learning juga dapat dijadikan alternatif strategi pembelajaran. model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 
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pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek (Thomas dalam Wena, 

2010: 7). Di dalam model pembelajaran ini, peserta didik akan bekerja secara tim 

(berkelompok) kooperatif dan mengubah pemikiran faktual semata menjadi 

pemikiran yang lebih kritis dan analitis. 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran 

(Permendikbud, 2014:20). Model pembelajaran ini merupakan model 

pembelajaran inovatif  yang  melibatkan kerja proyek dimana peserta didik 

bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan 

mengkulminasikannya dalam produk nyata (Hanafiah dan Suhana, 2009:30). 

Berikut ini beberapa pengertian model pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning) dari beberapa sumber buku: 

1. Menurut NYC Departement of Education (2009:8), model pembelajaran 

Project Based Learning merupakan strategi pembelajaran dimana peserta 

didik harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan 

mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk 

representasi. 

2. Menurut Buck Institute for Education, model pembelajaran Project Based 

Learning adalah suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para 

peserta didik dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui 

proses yang terstruktur, pengalaman nyata dan teliti yang dirancang untuk 

menghasilkan produk. 

3. Menurut Daryanto (2009:407), Project Based Learning merupakan cara 

belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada peserta didik yang 

berkaiatan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang 

direncanakan.  

4. Menurut Boss dan Kraus, Model Pembelajaran Berbasis Proyek (MPBP) 

adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas peserta 

didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended 

dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek 

untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu (Abidin, 2007:167). 
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Model  Project Based Learning awalnya dikembangkan oleh The George 

Lucas Education Foundation dan Dopplet, dengan langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan beberapa fase sebagai berikut (Kemdikbud, 2014:34): 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.1 Langkah-langkah Model Project Based Learning 

Tahapan Poroject Based Learning dikembangkan oleh dua ahli, The 

George Lucas Education Foundation dan Dopplet. Project Based Learning 

(Kemdikbud, 2014: 34) yaitu :  

Fase 1 : Penentuan Pertanyaan Mendasar (start with essential question)  

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang 

dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. 

Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia 

nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun 

hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan peserta didik 

untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka 

(divergen), provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi (high order thinking), dan terkait dengan kehidupan peserta didik. Pendidik 

berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.  

Fase 2: Menyusun Perencanaan Proyek (design project)  

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas 

proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang 

dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara 
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mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan 

yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.  

Fase 3: Menyusun Jadwal (create schedule)  

Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan 

dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat 

jadwal untuk menyelesaikan proyek, (2) menentukan waktu akhir penyelesaian 

proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) 

membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan 

dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) 

tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui 

bersama agar pendidik dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan 

pengerjaan proyek di luar kelas.  

Fase 4: Memantau Peserta Didik dan Kemajuan Proyek (monitoring the students 

and progress of project)  

Pendidik bertanggung jawab untuk memantau kegiatan peserta didik 

selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi 

peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain pendidik berperan menjadi 

mentor bagi aktivitas pendidik. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat 

sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. 

Fase 5: Penilaian Hasil (assess the outcome)  

Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur 

ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan 

masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman 

yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi 

pembelajaran berikutnya.  

Fase 6: Evaluasi Pengalaman (evaluation the experience)  

Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini pesrta didik 

diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek. Pendidik dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam 
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rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya 

ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan pada tahap pertama pembelajaran.  

2.4 Urgensi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember Sebagai Bagian dari 

Materi Sejarah Nasional 

Kartodirdjo (dalam Widja, 1989:16) menegaskan bahwa peristiwa sejarah di 

tingkat nasional baru bisa dimengerti dengan baik apabila mengaitkan peristiwa 

sejarah ditingkat lokal. Pengembangan wawasan lokal menunjang tercapainya 

pemahaman peserta didik untuk mengkaji peristiwa sejarah nasional. Sejalan 

dengan hal tersebut, Jember pernah menjadi bagian dalam peristiwa upaya 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau sering disebut fase revolusi 1945-

1949. Oleh karena itu, materi tentang sejarah perang kemerdekaan di Jember juga 

dapat dikatkan dengan peristiwa-peristiwa sekitar perang kemerdekaan Indonesia. 

Materi bahan ajar e-modul bermaksud untuk mengungkapkan tokoh sejarah 

Jember yaitu Letkol Moch Sroedji yang dikenal saat ini sebagai pahlawan 

kemerdekaan  Jember. Sobirin (2017) Pemerintah Indonesia memberikan Tanda 

Kehormatan Bintang Mahaputera yang sudah ditetapkan dengan Keppres RI 

Nomor 91/TK/Tahun 2016 tertanggal 3 November 2017. 

Moch Sroedji dilahirkan di Bangkalan-Madura, pada 1 Februari 1915. Ia 

adalah putra dari pasangan Bapak H. Hasan dan Ibu Hj. Amni. Sroedji. Istri 

Sroedji bernama Hj. Mas Roro Rukmini, yang lahir dari pasangan Mas Tajib 

Nitisasmito dan Siti Mariyam. “Dari perkawinan tersebut terlahir 4 orang anak, 

diantaranya Drs. H. Sucahjo, Drs. H Supomo, Sudi Astuti, Pudji Redjeki Irawati” 

(Hartono, 2010: 25-27). Sesuadah sekolah sampai dengan menjadi pegawai 

Jawatan Kesehatan Kabupaten (Mantri Malaria) di Pemerintah Kabupaten Jember 

(Witarmin, 1976: 13). Pengalaman pekerjaannya diawali dsebagai mantri malaria 

yang di tempat di RS Kreongan Jember pada tahun 1943. Pada akhir tahun 1943 

ikut pendidikan PETA (Pembela Tanah Air) dan diangkat sebagai cudan-co di 

Jember. Setelah kemerdekaan bersama eks tentara PETA beliau melopori 

pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) di Karisidenan Besuki. Selama itu 
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beliau juga pernah beberapa kali bertugas di medan perang Sidoarjo. Bahkan 

sempat dikirim ke Jawa Barat (Bekasi dan Kerawang). 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Kemerdekaan 1 

menduduki sebagai Komandan Resimen 39 yang merangkap komandan 

pertempuran di Karisidenan Malang bagian timur, Probolinggo dan Lumajang. 

Tahun 1948 berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun di Blitar selama dua 

bulan. Dalam perang kemerdekaan II pada tanggal 19 Desember 1948 Brigade 

Damarwulan yang di pimpin oleh Letkol Moch. Sroedji melakukan wingate 

action dengan dengan wilayah jurusan Lumajang-Klakah-Jember-Banyuwangi. 

Selama 51 hari dengan jarak perjalanan 500 km mengalami banyak 

pertempuran. Ditengah keterbasan amunisi, pasukan Letkol Moch. Sroedji terus 

menerus melakukan perlawanan untuk terus bergerak mundur menuju Desa 

Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari. Pada tanggal 8 Februari 1949 terjadi 

pertempuran sengit di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari 

Kabupaten Jember. Dalam peristiwa ini Letkol Moch. Sroedji gugur dalam medan 

perang (Endang, tanpa tahun:1). 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Jember tidak banyak 

diceritakan dan dituliskan buku. Proses pembelajaran sejarah yang dilakukan 

banyak menggunakan buku Sejarah Nasional yang berisi tentang peristiwa-

peristiwa sejarah di tingkat nasional, seperti Peristiwa 10 November 1945 di 

Surabaya masa kedatangan Tentara Sekutu, Serangan Umum 1 Maret di 

Yogyakarta dan peristiwa penting lainnya. Sejarah Perang Kemerdekaan di 

Jember yang di pimpin oleh Letkol Moch Sroedji dalam Brigade III/Damarwulan 

merupakan  Agresi Militer  Belanda ke II, dimana Belanda telah menyatakan tidak 

terikat lagi dengan Perundingan Renville. Apabila materi ini diberikan kepada 

peserta didik, akan memberikan pengetahuan dan pemahaman baru. Akan tetapi, 

pengkajian tentang materi-materi sejarah lokal tidak banyak diperhatikan oleh 

beberapa penulis dan peneliti, sehingga peristiwa-peristiwa tang terdapat dalam 

buku sejarah Nasional hanya berkisar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam lingkup besar. 
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2.5 E-Modul Berbasis Project Based Learning 

 E-Modul atau modul elektronik merupakan versi elektronik dari sebuah 

modul yang sudah dicetak yang dapat dibaca pada komputer dengan dirancang 

sofware yang diperlukan.  E-modul adalah bahan belajar yang dirancang secara 

sistematis berdasarkan kurikuklum dan dikemas dalam satuan waktu tertentu yang 

ditampilkan menggunakan piranti elektronik misalkan komputer atau android. 

Modul elektronik mempunyai karakteristik ukuran file yang relatif kecil sehingga 

dapat disimpan dalam flashdisc, mudah untuk dibawa, bisa digunakan secara 

offline, dapat dipelajari kapan dan dimana saja asalkan ada komputer/laptop 

(Wiyoko, 2014: 11-15). 

 E-Modul yang dapat dirancang untuk digunakan pada permasalahan 

komplek yang  diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan 

memahaminya. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pedagogis 

terpelajar yang terbukti efektif. Peserta didik ditempatkan dalam skenario proyek 

realistis yang dihadapi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah nyata. Hal ini 

memungkinkan mereka untuk membangun pengetahuan, mengembangkan 

pemikiran kritis, kreativitas dan sejumlah soft skill lainnya misalnya 

kepemimpinan dan komunikasi (Lu dan Wu, 2015: 3). Sistem Penilaian yang 

dilakukan pada model pembelajaran proyek adalah penilaian proyek. Penilaian 

proyek dapat digunakan untuk melalui pemahaman kemampuan mengaplikasikan 

kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada 

mata pelajaran Sejarah (Attikis, 2014: 4). 

 E-Modul berbasis Project Based Learning lebih cocok untuk pengajaran 

interdisipliner karena secara alami melibatkan banyak keterampilan akademik 

yang berbeda, seperti membaca, menulis, dan cocok untuk membangun 

pemahaman konseptual melalui asimilasi mata pelajaran yang berbeda (Capraro, 

et al, 2013:52). Jadi, E-modul berbasis Project Based Learning diharapkan dapat 

menghasilnya sebuah berkaitan dengan produk dari suatu tugas, dari keseluruhan 

proyek. Produk dapat berbentuk laporan, presentasi lisan, atau bahkan aplikasi, 

karena e-modul yang dikembangkan telah dirancang telah difasilitasi untuk 
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menuntun peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan e-modul. 

 

2.6 Model Pengembangan ADDIE 

Model Pengembangan ADDIE adalah Analyze, Design, Develop, 

Implement and Evaluate. Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry 

(1996) untuk merancang sistem pembelajaran. Model ini merupakan konsep 

pengembangan produk. Konsep ADDIE diterapkan untuk membangun 

pembelajaran berbasis kinerja. Penerapan  model ADDIE ini adalah pembelajaran 

berpusat pada peserta didik yang inovatif, otentik dan inspirasional. Konsep 

produk yang sistematis dalam development yang sesuai dengan gaya belajar 

peserta didik. Membuat produk menggunakan model ADDIE tetap menjadi bahan 

ajar yang paling efektif  untuk peserta didik. Karena model ADDIE  berfungsi 

sebagai kerangka panduan untuk situasi yang tepat untuk mengembangkan produk 

pendidikan dan sumber belajar lainnya (Branch 2009:1).  

 

2.6.1 Tahapan Model ADDIE 

Model pengembangan ADDIE menurut Branch (2009:1) terdiri atas 5 

tahapan pokok, yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Pada 

setiap tahapannya terdapat prosedur umum yang harus dilakukan oleh 

pengembang produk yang menggunakan model ADDIE. Tahapan-tahapan yang 

dilalui dilakukan dari awal hingga akhir dan setiap  tahapan-tahapan di dalamnya 

tidak dapat diacak atau memilih tahapan mana yang harus didahulukan terlebih 

dahulu. Berikut disajikan skema model pengembangan ADDIE.  

 



33 
 

 

 

 

 

 

2.6.2 Prosedur Desain Intruksional Model ADDIE 

Desain instruksional (ID) adalah istilah umum untuk keluarga dengan 

metode sistematis untuk perencanaan, pengembangan, evaluasi dan mengelola 

proses instruksional secara efektif untuk mempromosikan pembelajaran yang 

berhasil oleh peserta didik (Kemp, Morrison, & Ross, 1998). Tujuan model ID 

adalah untuk membantu pendidik dan merancang instruksional elemen dasar 

prinsip ID menjadi proses yang dapat dikelola (Moellem, 2001). Gros, Elen, 

Kerres, Merrienboer dan Spector (1997) menyatakan bahwa model desain 

instruksional memiliki tujuan untuk menyediakan hubungan antara pembelajaran 

teori dan praktek membangun sistem instruksional.  

Model ADDIE dipilih sebagai analisis untuk penggunaan luas untuk 

berbagai jenis instruksi. Magliaro dan Shambaugh (2006) dan McGurr (2008) 

menyatakan bahwa ADDIE adalah proses yang biasanya digunakan dalam 

ID. Juga, Kallio (2008) menunjukkan bahwa model ADDIE digunakan dalam 

segala bentuk instruksi. Menurut Lohr (1998), kelima langkah-langkah model 

ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate) memiliki atribut 

khusus. Tahap analisis melibatkan penyelidikan pembelajar, isi, dan tugas dan 

bagaimana hal ini mempengaruhi disain petunjuk. Tahap Desain membahas 

Gambar 2.2 Model pengembangan ADDIE diadopsi dari Branch (2009:2)  
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bagaimana tujuan instruksional dan strategi bentuk sasaran. Pembangunan tahap 

alamat alat dan proses yang digunakan untuk membuat materi instruksional. Fase 

implementasi dialamatkan pelaksanaan materi atau program instruksional. Tahap 

Evaluasi membahas formatif dan penilaian sumatif. Dengan menggunakan 

kategori ini, oleh karena itu dinamika yang mungkin terjadi pada bidang ID dapat 

terjadi dijelaskan dengan cara yang dapat membantu praktisi ID disengaja 

mengenai masalah yang mereka hadapi saat mereka terus berinovasi, 

mengembangkan dan menciptakan pendekatan baru (Robet L & Ozdilek Z, 2009: 

1-2).  

Menurut Branch (2009:3) Model ADDIE sebagai proses mendasar untuk 

menciptakan sumber belajar yang efektif. Model ADDIE memiliki desain yang 

memudahkan aktif, multi fungsi terletak  pada pendekatan inspirasional untuk 

belajar. Pengembangan produk menggunakan model ADDIE dilakukan dengan 

sistematis. Penggunan model ADDIE dalam penelitian pengembangan e-modul 

pada pembelajaran Sejarah Perang di Jember berbasis Project Based Learning ini 

dapat membuat pembelajaran lebih efektif. Menggunakan model ADDIE sebagai 

cara untuk mengatur prosedur umum yang terkait dengan desain instruksional.  

 

Tabel:  2.1  Prosedur Umum Model ADDIE dengan Desain Instruksional. 

 Analyze Design Development Implement Evaluate 

Konsep Identifikasi 

kemungkinan 

penyebab 

kesenjangan 

kinerja 

Verifikasi kinerja 

yang diinginkan 

dan metode 

pengujian yang 

sesuai 

  

Menghasilkan dan 

memvalidasi 

pembelajaran 

sumber daya 

  

Mempersiapkan 

lingkungan 

belajar dan  

melibatkan 

peserta didik 

  

Menilai  

kualitas 

instruksional  

produk dan  

proses baik 

sebelum 

maupun 

sesudah 

pelaksanaan 
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Analyze 

 

Design 

 

Development 

 

Implement 

 

Evaluate 

 

Prosedur 

Umum 

1.Validasi       pe

r  kesenjanga

n 

performance 

2. Mentukan   

tujuan 

instruksional 

3. Konfirmasik

anaudiens 

yang dituju 

4. Identifikasi 

sumber daya 

yang 

diperlukan 

5. Menentukan 

pengiriman 

potensials 

sistem  

6.  Membuat 

rencana  

7. pengelolaan 

proyek 

Ringkasan 

Analisis  

8. Mengadakan   

Sebuah tugas 

inventasi 

8. Menyebutkan 

tujuan  kinerja 

9. Menghasilkan 

strategi 

pengujian 

10 . Menghitung 

kembali hasil 

pengujian 

  

11. Menghasilkan

      konten 

  12. Memilih atau  

mengembang-

kan media 

pendukung 

13. Kembangkan   

bimbingan 

untuk pesrta 

didik 

  14.Mengembang-

kan   panduan 

untuk pendidik 

  15. Melakukan   

revisi formatif  

16. Melakukan  

Uji Coba  

  

l7. Mempersiap-

kan Pendidik 

18.Mempersiap-

kan peserta 

didik 

  

19. Menentukan 

kriteria 

evaluasi 

 20.  Meilih alat 

untuk 

evaluasi 

 21. Melakukan 

evaluasi 

  

Ringkasan  

Analisis 

 

Desain 

Singkat 

 

Sumber 

Belajar 

 

Strategi 

Implementasi 

 

 

Rencana 

Evaluasi 

 

Sumber: (Branch, 2009: 3) 



36 
 

 

2.6.3 Argumentasi Pemilihan Model ADDIE 

Pengembangan instruksional merupakan pengembangan yang bertujuan 

untuk memperbaiki pendidikan. Model pengembangan atau desain instruksional 

merupakan model yang didasarkan pada sistem untuk proses pembelajaran 

(Clinton, 2011: 5). Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara 

akurat merupakan  titik sentral dalam proses desain pembelajaran. Desain 

pembelajaran yang tidak menjadikan sebagai inti pengembangan dapat 

menimbulkan  pelaksanaan pembelajaran yang tidak sistematis, sistemik dan 

cenderung parsial serta tidak utuh (Yaumi, 2013: 14). 

Model pengembangan ADDIE dipilih oleh pengembang untuk 

mengembangkan e-modul sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning  untuk SMA kelas XI IPS. Adapun beberapa alasan pemilihan 

model pengembangan ADDIE dalam penelitian pengembangan ini yaitu:  

1) model ADDIE merupakan salah satu model prosedural yaitu 

menggambarkan pentingnya alur atau langkah-langkah sehingga 

menghasilkan produk. Model ADDIE adalah kerangka paling banyak 

digunakan oleh perancang instruksional (Morrison, 2010). Ini memiliki 

pedoman yang fleksibel yang membantu perancang instruksional dalam 

membangun alat pendukung yang efektif. Di antara perbaikan yang 

dilakukan pada model ini adalah cepat prototyping (Ahmad, 2013). Ini 

memungkinkan umpan balik berdasarkan penilaian terus menerus selama 

pembuatan materi. 

2) Model pengembangan ADDIE dirasa lebih mudah digunakan oleh 

pengembang dalam mengembangkan e-modul sejarah perang 

kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning  untuk SMA 

kelas XI IPS yang telah dirancanakan. Program pembelajaran memerlukan 

perubahan pada elemen yang dipelajari selama fase desain atau 

pengembangan (Cheung, 2016: 2). Artinya dengan penggunaan model 

pengembangan ADDIE akan lebih mudah dalam mengembangkan e-

modul sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based 
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Learning  untuk SMA kelas XI IPS yang diharapkan dapat membuat 

pembelajaran Sejarah lebih efektif. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Hakikat Penelitian Pengembangan 

 Penelitian pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan penelitian 

untuk mengembangkan dan memvalidasi prodik pendidikan (model, pendekatan, 

moduI, dan atau media pembelajaran). Jenis penelitian ini juga dikenal dengan 

“Research  Based Development” para ahli mendifinisikan pengertian penelitian 

pengembangan dengan berbagai variasi define. Borg and Gall (1983) dalam 

Masyud (2016:222) mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai berikut: 

Education Research and development (R & D) is a process used to 

develop and validate educational products. The steps of this process are 

usually referred to as the R & D cycle, which consists of studying 

research findings pertinent to the product to be developed, developing 

the products based on these findings, field testing it in the setting where it 

will be used eventually, and revising  it to correct the deficiencies found 

in the filed testing stage. In more rigorous programs of R & D, this cycle 

is repeated until the field-test data indicate that the product meets its 

behaviorally defined objectives.  

 Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Penelitian Pendidikan dan 

Pengembangan (R & D) adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan 

dan memvalidasi  produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya 

disebut sebagai siklus R & D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian 

yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan 

digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang 

ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat 

dari R & D, siklus ini diulang sampai bidang-data uji menunjukkan bahwa produk 

tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. 

Seals dan Richey (1994) dalam Masyud (2016) mendefinisikan penelitian 

pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, 

pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus 

memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektifitas. Sedangkan Plomp (1999) 
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Masyud (2016)  menambahkan kriteria “dapat menunjukkan nilai tambah” selain 

ketiga kriteria tersebut.  

Van den Akker dan Plomp (1993) Masyud (2016) mendeskripsikan 

penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan yakni: (1) Pengembangan 

prototipe produk, (2) Perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan 

evaluasi prototipe produk tersebut (Masyhud, 2016: 222-223). Berdasarkan 

pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang 

dihasilkan antara lain: bahan pelatihan untuk pendidik, materi belajar, media, soal, 

dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran.  

Pada penelitian pengembangan ini pengembang akan mengembangkan 

produk berupa e-modul Sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning untuk SMA kelas XI IPS dengan materi yang ada di Kabupaten 

Jember. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian pengembangan   

e-modul Sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning 

ini adalah model pengembangan ADDIE. 

 

3.2 Desain  Penelitian Pengembangan 

Desain penelitian pengembangan e-modul Sejarah perang kemerdekaan di 

Jember berbasis Project Based Learning pada penelitian pengembangan ini 

menggunakan model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE 

merupakan model pembelajaran yang beroreintasi sistem. Semua tahapan-tahapan 

dalam model pengembangan ADDIE ini dilakukan secara sistematis dan 

menyeluru, sehingga langkah pengembangan e-modul Sejarah perang 

kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning tidak dapat diacak atau 

memilih tahapan mana yang harus didahulukan. 

Proses pengembangan e-modul dilakukan dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE, hal tersebut bertujuan agar dalam proses Pengembangan 

bahan ajar dapat efektif dan efesien sesuai dengan indikator yang diinginkan. 

Pengembangan model ADDIE memiliki 5 tahap yang disebut Analyze (Analisis), 
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Design (Desain), Develop (Pengembangan), Implement (Implementasi) dan 

Evaluate (Evaluasi).  Di Untuk mencapai tujuan tersebut, Project Based Learning 

dirancang dan dikembangkan berdasarkan model ADDIE (Faaizah dan Nadiyah, 

2015: 3). 

Model ADDIE adalah sebuah desain instruksional proses, dimana hasil 

dari evaluasi formatif setiap fase mungkin memimpin instruksional desainer 

kembali ke apapun fase sebelumnya. Produk akhir dari satu fase adalah produk 

awal dari fase berikutnya (McGriff, 2000:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 Alur tahapan-tahapan model pengembangan ADDIE  

diadopsi dari McGrif (McGrif, 2000:1) 

Analyze 

Design Merevisi 

Intruksional 

Membutuhkan Penilaian Untuk 

Mengidentifikasi Tujuan  

Melakukan Analisis 
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Mengembangkan 

Instrumen Penilaian  

Mengembangkan dan 

Memilih Bahan Ajar 

Mengembangkan 

Strategi Intruksional 

Mendesain & 

Melakukan Evaluasi 

Formatif 

Mendesain & 

Melakukan Evaluasi 

Sumatif 

Evaluate 

Develop 

Implement 
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Tabel 3.1 Aktivitas Model ADDIE  

           Tahap 

Pengembangan 

Aktivitas 

Analysis Pra perencanaan: pemikiran tentang produk (model, metode, 

media, bahan ajar) baru yang akan dikembangkan 

Mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran peserta 

didik, tujuan belajar, mengidentifikasi isi/materi 

pembelajaran, mengidentifikasi lingkungan belajar dan 

strategi penyampaian dalam pembelajaran 

  

Design   Merancang konsep produk baru di atas kertas Merancang 

perangkat pengembangan produk baru. Rancangan ditulis 

untuk masing-masing unit pembelajaran. Petunjuk 

penerapan desain atau pembuatan produk ditulis secara rinci 

Develop Mengembangkan perangkat produk  (materi/bahan dan alat) 

yang diperlukan dalam pengembangan  Berbasis pada hasil 

rancangan produk, pada tahap ini mulai dibuat produknya 

(materi/bahan, alat) yang sesuai dengan struktur model 

Membuat instrumen untuk mengukur kinerja produk    

  

Implementation Memulai menggunakan produk baru dalam pembelajaran 

atau lingkungan yang nyata Melihat kembali tujuan-tujuan 

pengembangan produk, interaksi antar peserta didik serta 

menanyakan umpan balik awal proses evaluasi  

Evaluation Melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara yang 

kritis Mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk 

Mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran 

Mencari informasi apa saja yang dapat membuat  

peserta didik mencapai hasil dengan baik 

Sumber: (Mulyatiningsih, tanpa tahun:6-7) 
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3.2.1 Analyze (Menganalisis) 

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap analisis adalah tahap analisis 

kebutuhan, yaitu dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara tujuan 

pembelajaran sejarah dengan kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik di 

sekolah. Kegiatan analisis dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara, 

dan analisis dokumen. Keluaran fase ini sering mencakup tujuan instruksional, 

dan daftar tugas yang harus diinstruksikan. Ini output akan menjadi masukan 

untuk fase desain   (McGrif, 2000:1).  Di bawah ini akan diuraikan tentang 

aktifitas yang ada di tahapan Analyze (menganalisis) pada penelitian 

pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning. 

1) Observasi 

Kegiatan observasi akan dilakukan di Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Jember, seperti SMAN Pakusari, SMAN 4 Jember, dan SMAN 1 

Arjasa dengan membawa surat izin yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan I FKIP 

Universitas Jember yang merupakan salah satu syarat bagi para peneliti untuk 

mendapatkan informasi dan data dalam penelitian pengembangan yang sedang 

dilakukan khususnya di salah satu lembaga pendidikan. Observasi yang dilakukan 

nantinya digunakan peneliti untuk menemukan permasalahan yang seringkali 

dihadapi dalam pembelajaran sejarah. Peneliti akan melakukan observasi dengan 

pendidik dan beberapa peserta didik. Peserta didik yang akan di observasi adalah 

peserta didik kelas XI IPS. Dengan melakukan observasi, akan mengetahui 

kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran sejarah, mengetahui kekurangan 

pendidik ketika pembelajaran sejarah berlangsung, dan mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi pendidik dan peserta didik dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di kelas. 

2)  Wawancara 

Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan bertanya jawab kepada 

pendidik mata pelajaran sejarah. Kegiatan wawancara akan diperoleh 

permasalahan yang dihadapi langsung oleh pendidik ketika proses pembelajaran 
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sejarah di dalam kelas. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti akan 

mempersiapkan pertanyaan yang terkait dengan pengembangan e-modul Sejarah 

Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning. 

3)  Analisis dokumen 

Kegiatan analisis dokumen dilakukan guna memperkuat permasalahan 

atau kesenjangan yang ditemukan ketika pembelajaran sejarah berlangsung. 

Analisis dokumen akan dilakukan dengan cara melihat nilai sebagai hasil belajar 

peserta didik. Analisis dokumen juga akan mengetahui kemampuan peserta didik 

terhadap pembelajaran sejarah, baik yang berhubungan dengan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik, dan kebutuhan akan pentingnya dengan 

pengembangan e-modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning. 

 

3.2.2 Design (Desain) 

Tahap Desain dapat mencakup penulisan deskripsi populasi target, 

pelaksanaan analisis pembelajaran, penulisan tujuan dan item uji, pemilihan 

sistem pengiriman, dan urutan petunjuk. Output dari fase desain akan menjadi 

masukan untuk tahap develop (McGriff, 2000: 2).  Pada tahap desain pengembang 

merencanakan tujuan belajar, proses penilaian, kegiatan pembelajaran dan isi 

pembelajaran. Tujuannya di tetapkan untuk tiga domain, yaitu kognitif (berpikir), 

psikomotor (gerak) dan afektif (sikap) pertimbangan dalam proses ini meliputi  

kegiatan memilih media dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran berbasis penggabungan (blended). 

Di bawah ini akan diuraikan empat aktifitas yang ada di tahapan design 

(perancangan) pada penelitian pengembangan ini.  

1) Merumuskan tujuan yang dapat diukur   

Pada tahap ini yaitu mendesain bahan ajar sedemikian rupa dengan  

merumuskan tujuan pembelajaran baik umum maupun khusus selanjutnya  

mengembangkan butir-butir tes atau soal untuk mengukur tingkat kemajuan 

peserta didik dan tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, dan yang 

terakhir mengembangkan strategi pembelajaran. Pengembangan pembelajaran  
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berbasis penggabungan (blended) ini juga didesain dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip desain pesan agar dapat menarik perhatian peserta didik. 

Pengembang memilih Kompetensi Dasar (KD) 3.11 kelas XI IPS yang ada 

pada Kurikulum 2013. Pemilihan Kompetensi Dasar (KD) ini disesuaikan dengan 

analisis materi yang dibutukan berdasarkan angket pendidik (lihat lampiran C.1) 

diberikan kepada 3 orang pendidik kelas XI IIPS di Sekolah berbeda yang 

dijadikan semple di Kabupaten Jember. Kompetensi Dasar (KD) 3.11 dapat 

digunakan sebagai acuan tujuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah 

mempelajari mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan menggunakan e-modul 

sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning yang 

dikembangkan. Di bawah ini akan dipaparkan uraian Kompetensi Inti, Kompetesi 

Dasar, dan Indikator yang dipilih oleh pengembang, yaitu: 

Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 



45 
 

 
 

Kompetensi Dasar 

1.1. Menghayati nilai-nilai persatuan dan keinginan bersatu dalam perjuangan     

pergerakan nasional menuju kemerdekaan bangsa sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa terhadap bangsa dan negara Indonesia. 

2.1. Mengembangkan nilai dan perilaku mempertahankan harga diri bangsa 

dengan bercermin pada kegigihan para pejuang dalam melawan penjajah. 

3.11. Menganalisis  perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. 

4.11. Mengolah informasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman, Sekutu, Belanda dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. 

Indikator 

Penyusunan indikator disesuaikan dengan aspek kognitif dari KD 3.11, sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Sekutu  

2. Mengegemukaan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Sekutu melalui jalan Perundingan  

3. Mengegemukaan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Sekutu melalui jalan Perang 

4. Menganalisis  perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Belanda 

5. Mengegemukaan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Belanda melalui jalan Perundingan  

6. Mengegemukaan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Belanda melalui jalan Perang 

7. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda I 

8. Menjelaskan  perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II 
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9. Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II bersifat Nasional 

Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II bersifat Daerah  

10. Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II bersifat Daerah  Jawa 

Timur 

11. Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II di Karisidenan Besuki 

12. Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II di Jember 

13. Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II  yang dipimpin oleh 

Letkol Moch. Sroedji di wilayah Jember 

2) Mengklasifikasikan tipe-tipe belajar                                

Pengembang dalam tahapan ini melakukan klasifikasikan tipe-tipe belajar 

peserta didik. Mengklasifikasikan tipe-tipe belajar peserta didik dapat dilakukan 

dengan menelaah karakteristik peserta didik yang akan menggunakan e-modul 

Sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning yaitu 

peserta didik kelas XI IPS. Peserta didik kelas XI IPS rata-rata berusia 16-17 

tahun. Karaktaristik pada usia seperti ini, peserta didik telah memasuki daya 

berpikir logis, sehingga diperlukan satu pembelajaran yang dapat membuat 

peserta didik dapat berpikir logis, dapat belajar mandiri dan mencapai nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan, sehingga pembelajaran Sejarah 

Indonesia menjadi efektif. 

3) Menspesifikasi kegiatan belajar   

Tahapan menspesifikasi kegiatan belajar ini identik dengan menspesifikasi 

penggunaan model pembelajaran dalam kegiatan belajar peserta didik karena itu, 

pengembang menspesifikasi penggunaan model pembelajaran apa yang bisa 

digunakan peserta didik kelas XI IPS dalam kegiatan belajar mata pelajaran 

Sejarah di dalam kelas. Melalui angket (lihat lampiran D.1 halaman 68) yang 
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disebarkan pada 3 sekolah yang ada di Kabupaten Jember yang dijadikan sample, 

diperoleh data bahwa pendidik pada pembelajaran Sejarah Indonesia cenderung 

masih menggunakan metode konfensional seperti, ceramah. Hal ini membuat 

peserta didik dalam pembelajaran Sejarah kurang aktif karena, pendidik masih 

lebih banyak berperan sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

belum bersifat kontekstual dengan lingkungan sekitar peserta didik, sehingga 

pengembang memilih penggunaan model Project Baesd Learning untuk 

digunakan dalam kegiatan belajar mata pelajaran Sejarah di dalam kelas bersama 

dengan e-modul yang dikembangkan. 

4) Menspesifikasi media 

  Pemilihan media dilakukan untuk dapat menentukan media apa yang tepat 

untuk dikembangkan. Modul elektronik dipilih sebagai media dalam 

pengembangan ini. Menurut Fausih (2015: 4) e-modul adalah seperangkat media 

pengajaran digital atau non cetak yang disusun secara sistematis yang digunakan 

untuk keperluan belajar mandiri. Sehingga menuntut peserta didik untuk belajar 

memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Modul elektronik yang dimaksud 

adalah modul yang didalamnya terdapat model pembelajaran. Pemanfaatan 

penggunaan model Project Based Learning dalam struktur isi e-modul diharapkan 

dapat membuat peserta didik berminat, belajar mandiri dan mudah memahami 

materi, karena e-modul berbasis model Project Based Learning memiliki 

kelebihan tampilan yang menarik dan materi yang disajikan lebih kontekstual 

dengan kehidupan peserta didik.  

 

3.2.3 Development (Mengembangkan) 

Dalam proses pengembangan e-modul sejarah perang kemerdekaan di 

Jember berbasis Project Based Learning, peneliti menggunakan berbagai sumber 

yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dan memodifikasi beberapa 

sumber belajar menjadi bahan ajar yang menggunakan e-modul dengan materi 

Sejarah Perang Kemerdekaan yang ada di Indonesia dan di Kabupaten Jember. 

Tahap ini peneliti merealisasikan langkah langkah yang dilakukan pada tahap 

desain e-modul sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based 
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Learning. Materi yang telah dikaji menggunakan beberapa sumber, disusun 

menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga 

menghasilkan draf bahan ajar. Draf bahan ajar yang berbentuk e-modul 

dikembangkan dikosultasikan kepada pembimbing untuk mengetahui kekurangan 

dari draf yang telah dibuat. 

 

3.2.4 Implementation (Implementasi) 

Tahap impelemantasi merupakan tahap pelaksanaan proses pembelajaran 

yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap implementasi, peneliti 

melaksanakan kegiatan yang telah dilakukan pada tahap desain. Pada tahap 

implementasi, peneliti menerapkan proses pembelajaran menggunakan 

pengembangan e-modul sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project 

Based Learning di SMAN 4 Jember, SMAN Pakusari, dan SMAN 1 Arjasa. 

Tahap implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap evaluasi, karena 

peneliti akan mendapat masukan berupa komentar dan saran ketika menerapkan e-

modul dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. 

 

3.2.5 Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi berarti pemberian nilai terhadap pengembangan e-modul 

yang dikembangkan. Karena tahap implementasi dilakukan dengan tahap expert 

judgment, maka tahap evaluasi berkaitan dengan pemberian nilai yang dilakukan 

oleh beberapa ahli pada tahap uji coba. Tahap evaluasi merupakan tahap penilaian 

oleh para ahli dan praktisi. Penilaian ahli yang dimaksud adalah penilaian yang 

dilakukan oleh 3 ahli untuk menguji kevalidan bahan ajar yang dikembangkan, 

meliputi ahli bahasa, ahli media pembelajaran, dan ahli materi/isi content 

pembelajaran. Penilaian praktisi dilakukan oleh pakar adalah dengan mengambil 2 

sampai 3 pendidik untuk menguji kevalidan bahan ajar yang dikembangkan serta 

dinilaikan pada beberapa peserta didik. Sehubungan dengan peserta ddiik, hanya 

evaluasi sumatif yang dibahas, sementara aspek evaluasi lainnya (misalnya, 

evaluasi formatif) tidak disebutkan. Evaluasi formatif akan di dibuat dari evaluasi 

untuk tujuan merevisi pengajaran. 
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3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian pengembangan ini instrumen pengumpulan data 

menggunakan angket, dokumentasi, dan tes. Instrument pengumpulan data 

digunakan pengembang untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat.  

a) Angket yang digunakan merupakan angket yang didesain secara 

khusus oleh pengembang dan dibantu oleh pembimbing sesuai 

indikator yang ada pada angket. Angket disebarkan kepada 3 SMA di 

Kabupaten Jember yang dijadikan sample selain itu, angket juga 

diberikan kepada para pakar ahli digunakan untuk menilai e-modul 

sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based 

Learning yang telah dikembangkan. Angket yang diberikan sesuai 

dengan keahlian para pakar ahli. 

b) Dokumentasi digunakan oleh pengembang bertujuan untuk mencari 

data terkait dengan data daftar peserta didik dan hasil belajar ranah 

kognitif peserta didik pada 3 SMA di Kabupaten Jember yang 

dijadikan sample. 

c) Tes yang digunakan berupa pre test dan post test. Penggunaan pre test 

sebagai instrumen pengumpulan data hasil belajar ranah kognitif 

peserta didik sebelum mengikuti pembelajaan Sejarah menggunakan  

e-modul sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project Based 

Learning yang dikembangkan. Tujuan diadakan pre test untuk menguji 

tingkatan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan 

disampaikan, sedangkan post test sebagai instrumen pengumpulan data 

hasil belajar ranah kognitif peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran Sejarah menggunakan e-modul sejarah perang 

kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning yang 

dikembangkan.  

3.4 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian pengembangan e-modul Sejarah perang kemerdekaan di 

Jember berbasis Project Based Learning ini menggunakan instrumen berupa 



50 
 

 
 

angket yang diberikan saat uji coba ahli bidang studi, uji coba ahli media 

pembelajaran, dan uji coba ahli bahasa. Jawaban angket yang digunakan disusun 

berdasarkan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2014: 93). Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima kategori 

alternatif pilihan yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.  

Tabel 3.2 Kategori pilihan berdasarkan skala Likert 

Skor Kategori 

1 Sangat tidak baik 

2 Kurang baik 

3 Cukup baik 

4 Baik 

5 Sangat baik 

(Sugiyono, 2014: 94-95) 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil dari 

analisis angket adalah teknik analisis persentase. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung hasil angket adalah perhitungan persentase yang disusun berdasarkan 

rujukan dari Arikunto (2008: 216). Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

   
  

   
x100 

Keterangan : 

P : persentase 

 ∑x : jumlah keseluruhan jawaban responden   

∑xi : jumlah keseluruhan nilai ideal dalam 1 item  

100%  : konstanta   

Sumber: Arikunto (2008:216)  

  Ketetapan dalam analisis data di atas yang awalnya data persentase 

penilaian kuantitatif diubah menjadi kualitatif deskriptif. Pedoman dalam 

mengambil keputusan dari analisis data menggunakan skala kualifikasi untuk 

menentukan e-modul Sejarah perang kemerdekaan di Jember berbasis Project 
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Based Learning yang telah dikembangkan direvisi atau tidak direvisi. Kriteria 

kelayakan hasil validasi disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:   

Tabel 3.3 Tabel kelayakan   

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

85%-100% Sangat Baik Tidak Perlu Direvisi 

75%-84% Baik Tidak Perlu Direvisi 

65%-74% Cukup Direvisi 

55%-64% Kurang Direvisi 

0-54% Kurang Sekali Direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2008:216) 

Pada instrumen pengumpulan data dengan angket yang diberikan pada ahli 

bidang studi, ahli media, dan ahli bahasa juga terdapat data kualitatif berupa saran 

perbaikkan. Hasil data saran perbaikkan digunakan untuk memperbaikki e-modul 

Sejarah perang kemerdekaan di Jember Berbasis Project Based Learning yang 

dikembangkan. Hal ini dilakukan agar e-modul Sejarah perang kemerdekaan di 

Jember Berbasis Project Based Learning lebih valid atau layak digunakan saat uji 

coba lapangan.  

Pada uji coba lapangan yang terbagi menjadi dua yaitu uji coba kelompok 

kecil dan uji coba kelompok besar pada penelitian pengembangan ini 

menghasilkan nilai pre test dan post test peserta didik. Teknik analisis data nilai 

pre test dan post test peserta didik saat uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar menggunakan draf E-Modul Sejarah Perang Kemerdekaan di 

Jember Berbasis Project Based Learning yang telah dikembangkan dianalisi 

menggunakan rumus rata-rata (mean).  Menurut Setyosari (2012:236) rata-rata 

(mean, everage) diperoleh atau dihitung dengan cara menjumlah seluruh skor 

yang diperoleh dengan membagi jumlah subjek (jumlah skor). Pada penelitian ini 

nilai pre test peserta didik pada uji coba kelompok kecil dijumlah dan hasilnya 

dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti pre tast. Hal ini juga 

dilakukan pada data nilai post test peserta didik pada uji coba kelompok kecil dan 

uji coba kelompok besar. Rumus untuk menentukan rata-rata dapat ditulis sebagai 

berikut:  
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Keterangan:  

  : rata-rata  

∑x : jumlah skor keseluruhan individu   

𝑁 : jumlah individu  

Sumber: Setyosari (2012:236) 

Uji t digunakan untuk yang di peroleh peserta didik pada kondisi awal dan 

akhir. Perbedaan antara kondisi awal dan kondisi akhir menggunakan draf              

e-modul Sejarah perang kemerdekaan di Jember Berbasis Project Based Learning 

diasumsikan merupakan efek dari treatment (perlakuan) atau eksperimen. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung efektivitas treatment adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Md: mean dari deviasi (d) antara post-test dan pre-test 

Xd: perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

N: banyaknya subjek 

Sumber: (Arikunto, 2011: 125) 

Hasil dari nilai rata-rata (mean) pre test dan post test peserta didik saat uji 

coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar menggunakan draf  e-modul 

Sejarah perang kemerdekaan di Jember Berbasis Project Based Learning yang 

telah dikembangkan akan digunakan untuk mengukur tingkat keefektivan 

pembelajaran Sejarah dengan menggunakan rumus efektivitas relatif. Rumus 

efektivitas relatif yang digunakan yaitu rumus efektivitas relatif seperti di bawah 

ini: 
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Keterangan :  

   : Efektivitas relatif  

  1 : Mean atau rata nilai pre test peserta didik  

  2 : Mean atau rata nilai post test peserta didik  

Sumber: Masyhud (2014:321)  

Hasil analisis keefektivan relatif yang diperoleh yang awalnya berupa nilai 

kuantitatif, kemudian diubah menjadi kualitatif deskriptif. Perubahan nilai ini 

ditafsirkan berdasarkan kreteria sebagaimana tabel kreteria penafsiran uji 

efektifan relatif berikut:  

Tabel 3.4 Tabel kreteria penafsiran uji efektivan relatif 

Hasil Uji Efektivan 

Relatif 

Kategori Keefektivan 

91%-100% Keefektivan sangat tinggi 

71%-90% Keefektivan tinggi 

31%-70% Keefektivan sedang 

11%-30% Keefektivan rendah 

0%-10% Keefektivan sangat rendah 

Sumber: Masyhud (2014:321) 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abidin, Z. 2007. Analisis Eksistensial. Jakarta: Raja Grafindo. 

 

Abdulah, S,R. 2014. Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi     

 Kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Ahmad, Y. 2013. Instructional Design and Motivation in Computer-Based 

Learning Environment. IOSR Journal of Computer Engineering 

(IOSRJCE), 8(3), 9–12. 

 

Amri, S. 2013 Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

Jakarta:  Prestasi Pustaka Publisher. 

 

Aprianto, D. 2017. Pengembangan Modul Elektronik Sejarah Kebudayaan 

Masyarakat Using Berbasis Local Genius Menggunakan Model 

Pengembangan Borg & Gall. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: 

Universitas Jember. 

 

Arikunto, S. 2008. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Arikunto, S. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Asyhar, 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: Referensi   

 Jakarta.   

 

Attikis, I. 2014. Experiential education through project based learning. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences   152  ( 2014 )  1256 – 1260 

 

Aqib, Z dan Sujak. 2012. Panduan & Apalikasi  Pendidikan Karakter. Bandung: 

Yrama Widya. 

 

Branch, R. M. 2009. Instructional Design: The ADDIE Approach. USA: 

University of Georgia 

 

B. Uno, Hamzah dan Lamatenggo, Nina. 2010. Teknologi Komunikasi & 

Informasi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 



55 
 

 
 

Baran, M. & Maskan, A. 2010. The Effect of Project-Based Learning On 

PreService Physics Teachers’ Electrostatic Achievements. Cypriot Journal 

of Educational Sciences vol 5 : 243-257 

 

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & 

Palinscar, A. 1991. Motivating project-based learning: Sustaining the 

doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26(3 & 4), 369–

398. 

 

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture 

of learning. Educational Researcher, 19(1), 32–42. 

 

Capraro, et al. 2013. STEM Project-Based Learning : An Integrated Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Approach (second 

ed). Rotterdam : Sense Publishers 

 

Cheung, L. 2016. Using the ADDIE Model of Instructional Design to Teach Chest 

Radiograph Interpretation. Hindawi Publishing Corporation Journal of 

Biomedical Education. Volume 2016, Article ID 9502572, 6 pages 

 

Clinton, G and Brad H. 2011. Creativity In The Training And Practice Of 

Instructional Designer: The Design /Creativity Loops Model. Association 

Of Educations And Communication.  

 

Cook, et al. 2012. Preparing Biology Teachers to Teach Evolution in a Project 

Based Approach. Winter vol. 21 no. 2 : 18-30 

 

Daryanto. 2009. Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovatif. Jakarta:  

Publisher. 

 

Dewey, J. 1938. Experience and education. New York: Macmillan. 

 

Depdiknas.   2008.  Panduan  Pengembangan Bahan  Ajar.  Jakarta:  Direktorat   

 Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 

  

Depdiknas. 2008. Penulisan Modul. Jakarta: Depdiknas. 

 

Dodge, B. 1997. Some thoughts about WebQuests. Retrieved August 7, 2001, 

from http://edweb.sdsu.edu/courses/edtect596/about_WebQuests.html.  

 



56 
 

 
 

Dodge, B. 1998. WebQuests: A strategy for scaffolding higher level learning. 

Paper presented at the National Educational Computing Conference, San 

Diego, CA. 

 

Endang, R. Tanpa Tahun. Kepahlawanan Letkol Moch Sroedji dalam   

Perjuangannya Mempertahankan Kemerdekaan di Kab. Jember yang 

Gugur pada Tahun 1949. Jurnal Sejarah.Tidak Diterbitkan. Hal: 1 

 

Faaizah, S dan Nadiyah, S,R. 2015. The Development of Online Project Based 

Collaborative Learning using ADDIE Model. Department of Interactive 

Media, Universiti Teknikal Malaysia Melaka,Hang Tuah Jaya, 76100 

Durian Tunggal, Melaka, Malaysia. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences   195  ( 2015 )  1803 – 1812. 

 

Fausih, M. 2015 Pengembangan Media E-Modul Mata Pelajaran Produktif  Pokok 

Bahasan “Instalasi Jaringan Lan (Local Area Network)” Untuk Siswa 

Kelas Xi Jurusan Teknik Komputer Jaringan Di SMK Negeri 1 Labang 

Bangkalan Madura. Header halaman genap: Jurnal Pendidikan. Volume 

01 Nomor 01 Tahun 2015, 1 - 9 

 

Hanafiah, N. dan Cucu, S. 2009. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung: Refika 

Aditama. 

 

Hannafin, M., Hall, C., Land, S., & Hill, J. 1994. Learning in an openended 

learning environment: Assumptions, methods and implications. 

Educational Technology, 34(8), 48–55. 

 

Hannafin, M., Land, S., & Oliver, K. 1999. Open learning environments: 

Foundations, methods, and models. In C. Reigeluth (Ed.), Instructional 

design theories and models, Volume II. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

Hasan, M. 2010. Pendidikan Sejarah: Kemana dan Bagaimana, seminar Asosiasi 

Guru Sejarah Indonesia (AGSI). Jakarta: Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

 

Hasan, H. 2012. Pendidikan Sejarah untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. 

Jurnal Bandung: Fak.Ilmu Sosial UNNES.  

Hartono, B. 2010. “Pahlawan Lokal Yang Dilupakan”. Radar Jember, 16 Mei

 2010. 

Isjoni. 2007. Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 



57 
 

 
 

 

Kasmadi, Hartono. 1996. Model-model dalam Pengajaran Sejarah. Semarang: 

Ikip Semarang Press 

 

Khorunnisa, Gita. 2015 Sejarah yang Terlupakan Titik Akhir Perjuangan Letkol 

M Sroedji dan dr. Soebandi http://gitakhoirunnisa13.blogspot.co.id 

/2015/10/sejarah-yang-terlupakan-titik-akhir.html [21 Januari 2018]. 

 

Kılınç, A. 2010. Can Project-Based Learning Close the Gap? Turkish Student 

Teachers and Proenvironmental Behaviours. International Journal of 

Environmental & Science Education vol 5 : 495-509 

 

Kochar, S.K. 2008. Pembelajaran Sejarah “Teaching of History” (terj: Drs. H. 

Purwanta,M.A., Yovita Hardiwati). Jakarta : PT Grasindo anggota Ikapi. 

 

Kuntowijoyo. 2013. Penjelasan Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana 

 

Land, S. M., & Hannafin, M. J. 2000. Student-centered learning environments. In 

D. H. Jonassen & S. M. Land (Eds.), Theoretical foundations of learning 

environments (pp. 1–24). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Lave, J. 1990. The culture of acquisition and the practice of learning. In J.W. 

Stigler, R.A. Shweder & G. Herdt (Eds.), Cultural psychology: Essays on 

comparative human development (pp. 259–286). Cambridge, UK: 

Cambridge Univeristy Press. 

 

Levstik, L. S., & Barton, K. C. 2001. Doing history. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

Luo, Y dan Wu, W. 2105. Sustainable Design with BIM Facilitation in Project-

based Learning. International Journal of Conference on Sustainable 

Design, Engineering and Construction. Procedia Engineering   (118 ) 819 

– 826. 

 

Majid, A. 2007. Perencanaan Pembelajaran. Bandung. PT. Remaja                

 Rosdakarya. 

 

 Masyhud, S. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Jember: Lembaga

 Penelitian Manajemen dan Profesi Kependidikan (LPMPK).  

 



58 
 

 
 

Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S., & Soloway, E. 1997. Enacting 

project-based science. The Elementary School Journal, 97(4), 341–358. 

McGriff , S. J. 2000. Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE 

Model. Instructional Systems, College of Education, Penn State Universit. 

(9) : 1 

 

Mulyasa. 2013. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: 

Bumi Aksara. 

 

Morrison, G. R. 2010. Designing Effective Instruction (6th Editio.). John Wiley & 

Sons. 

 

Movahedzadeh, et al. 2012. Project-Based Learning to Promote Effective 

Learning in Biotechnology Courses. Education Research International vol 

2012: 1-8  

NYC Department of Education. 2009. Project-Based Learning: Inspiring Middle  

School Students to Engage in Deep and Active Learning. New York. 

 

Ozdileka, Z dan Robeckb, E. 2009. Operational priorities of instructional 

designers analyzed within the steps of the ADDIE instructional design 

model. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2046–2050 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  

 

Purnomo, E. A dan Venisa D. M. 2014.”Peningkatan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Melalui Model Pembelajaran IDEAL Problem Solving Berbasis 

Project Based Learning”, JKPM.1 (1): 24 – 31  

 

Purwanto, dkk. 2007. Pengembangan Modul. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Sadiman, A. 2007. Media Pendidikan. Jkt: PT. Raja Grafindo   Persada. 

 

Sobirin, N. 2017. Mohammad Sroedji, Pahlawan yang Gugur Dalam 

Pertempuran Karangkedawung. Mohammad%20Srudji,%20 Pahlawa%20 



59 
 

 
 

yang%20Gugur%20Dalam%20Pertempuran...%20%20%20Halaman%20. 

[diakses pada 22 Januari 2018] 

 

Setyosari. H. P. 2012. Metode Penelitian Pendidikan  dan Pengembangan. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  

  

Sudjana, N. 2003. Teknologi Pengajaran.Bandung: Sinar Baru Algesindo. 

 

Sutirman. 2013. Media dan Model-Model Pembelajaran Inovatif.  Yogyakarta:  

Graha Ilmu. 

 

Susanto, H. 2014. Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi 

Pembelajaran). Yogyakarta Aswaja: Persindo. 

 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,  

Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta 

 

Surbakti, 2010. Paradigma Pembelajaran Sejarah Berbasis Kontruvisme. 

Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 

 

Tseng, et al. 2013. Attitudes Towards Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM) in a Project Based Learning (PjBL) Environment. 

International Journal Technology and Design Education vol 23:87–102 

 

Vambriarto. 1985. Pengantar Pengajaran Modul. Yogyakarta: Yayasan 

Pendidikan Paramia.   

 

Vygotsky, L. S. 1978. Mind in society: The development of higher psychological 

processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 

Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Wena, M. 2010. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

 

Wena, M. 2011. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporar. Jakarta: Bumi  

Aksara. 

 



60 
 

 
 

Widja, I. G. 1989. Dasar-Dasar Pengembangan Strategi Serta Metode 

Pengajaran Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Wijaya, Cece, dkk. 1988. Upaya Pembelajaran Dalam Pendidikan dan 

Pengajaran. Bandung: Remadja Karya. 

 

Wijaya, H. N. 2017. Perjalanan Wingate Action Brigade III/Damarwulan dari 

Blitar ke Karesidenan Besuki (1948-1949). Jurnal Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Malang.  

Winastwan, Gora dan Sunarto. 2010. Pakematik Strategy Pembelajaran Inovatif  

  Berbasis TIK. Jakarta: Flex Media Komputindo. 

 

Winkel. 2009. Psikologi Pengajaran. Yogyakarta: Media Abadi. 

 

Witarmin. 1975. Mengenang Almarhum Letkol INF Moch Sroedji Gugur sebagai 

Kusuma Bangsa. Jember: Panglima Militer Daerah VIII/BRAWIJAYA. 

 

Wiyoko, T. 2014. Pengembangan Media  Pembelajaran Fisika Modul Elektronik 

Animasi  Interaktif Untuk Kelas XI SMA Ditinjau Dari Motivasi Belajar 

Siswa. Jurnal Pendidikan Fisika, 11-15.  

 

Yaumi, M. 2013. Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran. Jakarta Kencana. 

 

 



61 
 

 
 

 

Lampiran A.  

MATRIKS PENELITIAN 

Judul Rumusan 

Masalah 

Variabel Indikator Sumber  Data Metode Penelitian 

Pengembangan 

E-Modul 

Sejarah Perang 

Kemerdekaan di 

Jember Berbasis 

Project Based 

Learning 

Menggunakan 

Model ADDIE 

untuk SMA 

Kelas XI IPS  

 

1) bagaimana 

hasil validasi 

ahli terhadap e-

modul berbasis 

Project Based                                           

Learning pada 

mata pelajaran 

sejarah untuk 

SMA kelas XI 

IPS dengan 

model ADDIE 

?; 

2) apakah e-modul 

pembelajaran 

1) Variabel bebas  

  -Pengembangan e-

modul Sejarah 

Perang 

Kemerdekaan di 

Jember Berbasis 

Project Based 

Learning 

2) Variabel terikat :  

- Hasil validasi 

ahli terhadap e-

modul Sejarah 

Perang 

Kemerdekaan di 

1) Hasil validasi ahli 

terhadap e-modul 

Sejarah Perang 

Kemerdekaan di 

Jember Berbasis 

Project Based 

Learning 

        meliputi: 

- Kelayakan isi  

materi  

    -   Kelayakan 

kebahasaan  

    -  Kelayakan 

media 

1)  Observasi  

 - Data analisis 

kebutuhan 

bahan ajar. 

  - Data hasil 

validasi ahli 

terhadap   e-

modul Sejarah 

Perang 

Kemerdekaan di 

Jember Berbasis 

Project Based 

Learning yang 

telah 

1) Jenis Penelitian: penelitian 

pengembangan 

menggunakan model 

ADDIE   

2) Tempat penelitian: Peserta 

didik kelas XI IPS  SMAN 4 

Jember, SMAN 1 Arjasa, 

SMAN Pakusari 

3) Metode pengumpulan data: 

observasi, wawancara, 

analisi dokumen dan tes  

4) Analisis data: Rumus yang 

digunakan untuk mengukur: 

- Prosentase  
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sejarah 

berbasis 

Project Based 

Learning 

dapat 

meningkatkan 

efektivitas 

pembelajaran 

sejarah untuk 

SMA kelas XI 

IPS ?; 

 

Jember berbasis 

Project Based 

Learning 

  - Keefektifan  e-

modul Sejarah 

Perang 

Kemerdekaan di 

Jember berbasis 

Project Based 

Learning 

 

2) Keefektifan 

penggunaan e-

modul Sejarah 

Perang 

Kemerdekaan di 

Jember berbasis 

Project Based 

Learning 

        meliputi: 

- Hasil belajar  

kognitif peserta 

didik setelah 

menggunakan 

e-modul Sejarah 

Perang 

Kemerdekaan di 

Jember berbasis 

Project Based 

Learning  

dikembangkan. 

2) Wawancara  

Data terkait 

dengan 

perjuangan 

bangsa Indonesia 

dalam upaya 

mempertahankan 

kemerdekaan dari 

ancaman  Agresi 

Militer Belanda II  

yang dipimpin 

oleh Letkol 

Moch. Sroedji di 

wilayah Jember 

2) Analsis Dokumen  

- Data daftar 

peserta didik. 

- Daftar nilai hasil 

belajar ranah 

kognitif peserta 

didik. 

  
  

   
       

   
         

 
        

  
        

 

 

- Rata-rata 

 

 

 

- Efektifitas Treatment 

 

- Efektifitas Relatif 
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3.11. Menganalisis  perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. 

3.11.1 Menganalisis  perjuangan bangsa Indonesia dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman 

Sekutu  

3.11.2 Menganalisis  perjuangan bangsa Indonesia dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman 

Belanda 

3.11.1.1 Mengegemukaan  perjuangan 

bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu melalui jalan 

Perundingan  

3.11.1.2 Mengegemukaan  perjuangan 

bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu melalui jalan Perang 

3.11.2.1 Mengegemukaan  perjuangan 

bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Belanda melalui jalan 

Perundingan  

3.11.2.2 Mengegemukaan  perjuangan 

bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Belanda melalui jalan Perang 

3.11.2.2.1 Menjelaskan perjuangan 

bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman  Agresi Militer Belanda I 

3.11.2.2.1.2 Menjelaskan  perjuangan 

bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman  Agresi Militer Belanda II 

3.11.2.2.1.2.1 Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II 

bersifat Nasional  

3.11.2.2.1.2.2 Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II 

bersifat Daerah  

3.11.2.2.1.2.2.1 Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II di 

Daerah  Jawa Timur 

3.11.2.2.1.2.2.1.1 Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II di 

Karisidenan Besuki 

3.11.2.2.1.2.2.1.1.1  Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II 

di Jember 

3.11.2.2.1.2.2.1.1.1.1  Mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman  Agresi Militer Belanda II  

yang dipimpin oleh Letkol Moch. Sroedji di wilayah Jember 

Lampiran B. Analisis Intruksional Kompetensi Dasar 3.11  
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LAMPIRAN C. Angket Peserta Didik 

C.1 Angket Gaya Belajar Peserta Didik 

I. Petunjuk 

1. Pengisian angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian mata pelajaran 

yang kamu ikuti. 

2. Isilah angket ini dengan cara memberi jawaban sesuai dengan pendapat 

kamu pada jawaban yang telah disediakan. 

3. Isilah pertanyaan yang tertera dengan jujur dan objektif. 

II. Identitas  Peserta Didik 

Nama      : ……………………………………….  

Sekolah   : ……………………………………….  

Kelas       : ……………………………………….  

III. Pertanyaan 

  Bagaimana anda belajar dengan baik? 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Bacalah setiapa pernyataan dan lingkarilah jawaban yang kelihatanya sama dengan 

kebiasaan dan kesukaan anda ! 

1. Bagaimana kebiasaan anda dalam belajar sesuatu yang baru? 

(a) Dengan mendengarkan yang diceritakan guru. 

(b) Dengan melihat guru melakukan sesuatu. 

(c) Dengan melakukan sendiri apa yang dipelajari. 

2. Apa yang bisa anda lakukan didalam rumah pada waktu senggang? 

(a) membaca buku, komik, majalah, atau surat kabar yang lucu. 

(b) Menggambar, mewarnai, mengecat, bermain game, menata ruangan,dll. 

(c) Menari atau melakukan pekerjaan fisik lainnya. 

3. Apa yang biasa anda lakukan pada akhir pekan? 

(a) Berbicara di telepon, HP, atau chatting bersama kawan. 

(b) Bermain musik, melakukan kerja seni, atau mendengarkan musik. 

(c) Berolahraga.  
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4. Bagaimana cara terbaik bagi anda dalam mengingat nomor telepon? 

(a) Menyebut angka berkali-kali sambil memencet tombolnya 

(b) Berusaha membayangkan nomornya 

(c) Menulis nomornya (walaupun hanya di udara) 

5. Apa yang anda perhatikan lebih banyak ketika menonton film? 

(a) Apa saja yang dikatakan seorang pemeran utama kepada yang lainnya 

(b) Pakaian yang digunakan, pemandangan, dan hal-hal yang spesial di 

sekitarnya 

(c) Semua adegan yang membuat merasa saya bahagia, takut, atau marah. 

6. Ketika anda membaca buku cerita, apa yang paling diperhatikan? 

(a) Saya berfikir makna kata katanya  

(b) Saya membayangkan semua yang dibaca 

(c) Saya merasakan apa yang pemeran rasakan 

7. Bagaimana anda menceritakan kepada seseorang tentang binatang yang luar biasa 

yang pernah anda lihat? 

(a) Menjelaskan dengan kata kata  

(b) Menggambar foto binatang itu (diatas kertas atau di papan tulis) 

(c) Menggunakan anggota tubuh saya untuk meniru binatang itu 

8. Saya baru memahami sesuatu itu bagus sekali setelah saya... 

(a) Memikirkan barang itu 

(b) Melihatnya 

(c) Mencobanya 

9. Salah satu kebiasaan saya untuk menghabiskan waktu adalah ... 

(a) Mendengarkan musik 

(b) Bermain video game pada komputer/laptop 

(c) Pergi berbelanja, jalan-jalan atau menggerakkan sesuatu. 

10. Ketika saya bertemu dengan orang tua baru, saya biasa mengingat . 

(a) Sesuatu yang dia lakukan  

(b) Pakaian yang digunakan (penampilannya) 

(c) Bagaimana dia bertindak atau berbuat.  

(Sumber: Connell, 2005 dalam Yaumi, 2013: 128-129) 
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C.2 Angket Daya Tarik Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah  

I. Petunjuk 

1. Pengisian angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian mata pelajaran 

yang kamu ikuti. 

2. Berilah tanda centang (√) pada point yang anda pilih terhadap pernyataan    

yang telah disediakan!  

3. Isilah angket ini dengan cara memberi jawaban sesuai dengan pendapat 

kamu pada jawaban yang telah disediakan. 

4. Isilah pertanyaan yang tertera dengan jujur dan objektif. 

II. Identitas  Peserta Didik 

Nama      : ……………………………………….  

Sekolah   : ……………………………………….  

Kelas       : ………………………………………. 

III. Pertanyaan 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah materi Sejarah Perang Kemerdekaan 

di Jember sangat menarik? 

 

 

2. Apakah Anda menyesal jika tidak mengikuti 

pembelajaran Sejarah?  

 

 

3. Apakah pembelajaran Sejarah yang 

dilaksanakan menyenangkan?  

 

 

4. Apakah materi Sejarah Perang Kemerdekaan 

di Jember mudah dimengerti?  

 

 

5. Apakah Anda termotivasi untuk belajar 

Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember? 

 

 

6. 

 

 

 

Apakah pembelajaran Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember mendorong Anda 

untuk belajar mandiri?    

 

 (Sumber: Adaptasi, Aprianto, 2017)  
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7. Bahan ajar apa saja yang anda gunakan dalam pembelajaran Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember? (LKS, Modul, Buku Paket, Diktat, dan lain-lain) 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

8. Apakah anda mudah memahami materi pada bahan ajar yang anda gunakan 

dalam pembelajaran sejarah? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

9. Tulislah saran mengenai bahan ajar yang anda inginkan untuk mempermudah 

proses pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember? (LKS, Modul, 

Buku Paket, Diktat, Video, Multimedia Interaktif dan lain-lain) 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

10. Tuliskan komentar, kritik dan saran anda pada mata pelajaran sejarah ? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  
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LAMPIRAN D. Angket  Pendidik   

D.1 Angket Wawancara Pendidik   

I. Petunjuk  

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian dengan cara melingkari atau 

memberi tanda  centang (√) pada skor yang terpenuhi dan tulis jawaban 

sesuai dengan pendapat anda pada titik-titik jawaban yang telah 

disediakan.  

2. Pengisian angket hanya ingin mengetahui seputar bahan  ajar  yang ada di 

sekolah. 

II. Identitas Pendidik  

Nama         : ……………………………………….  

NIP                      : ……………………………………….  

Nama Sekolah     : ……………………………………….  

Mengajar Kelas  : ……………………………………….  

III. PERTANYAAN   

1.Bahan  ajar  apa  yang  biasanya  bapak/ibu  gunakan  sebagai  acuan  materi 

pembelajaran sejarah ? (boleh lebih dari satu) 

1.  Buku teks                                     LKS                                     Lain-lain  

 Modul                                          Bahan ajar multimedia  

2. Bahan ajar yang biasanya bapak/ibu gunakan merupakan bahan ajar dari ?  

Rancangan orang lai               BSE                                    Lain-lain                       

Perpustakaan                                Rancangan pribadi 

 3. Menurut bapak/ibu apakah pembelajaran sejarah diminati peserta didik? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

4. Apakah ketersediaan bahan ajar di Sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran 

Sejarah? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................               
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5. Apakah bapak/ibu menggunakan materi bahan ajar Sejarah Perang 

Kemerdekaan di Jember untuk pembelajaran? 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................   

6. Apa  kendala  yang  dihadapi  bapak/ibu  ketika mengajarkan  materi  mengenai 

Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

7. Dalam pembelajaran sejarah selama ini, apakah ada pembahasan refleksi materi 

Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember ?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

8. Bagaiamana  kedalaman  materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember yang 

disampaikan  bapak/ibu  kepada peserta didik?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

9. Menurut bapak/ibu apakah perlu dikembangkan bahan ajar dengan materi 

tentang Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember seperti berupa buku teks, modul 

dan lainnya untuk menunjang kegiatan belajar ? berikan alasannya! 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

10. Menurut bapak/ibu apakah perlu dikembangkan bahan ajar dengan materi 

Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember berbasis Project Based Learning?  

berikan alasannya!  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  
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LAMPIRAN E. Penyajian Data Angket Peserta Didik  

E.1 Penyajian Data Angket Kelas  XI IPS  SMA Negeri 1 Arjasa   

a. Angket Gaya Belajar Peserta Didik 

 

No. 

 

Nama 

Peserta Didik 

Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1. Ageng 

Setiawantono 

Putra 

√    √  √     √ √    √    √ √    √  √   

2. Ahmad Dedi  √    √   √ √     √ - - - √     √   √   √ 

3. Ahmad Jefri 

Ardiansah 

√    √    √  √  √    √  √    √   √    √ 

4. 
Anis Nur Azizah 

 √   √    √  √    √  √  √     √   √   √ 

5. Beny Trilia 

Nugraha 
  √  √  √    √  √    √  √     √ √    √  

6. 
Darma Ayu 

Ningsih Ningtias 

√   √   √     √  √    √  √   √    √   √ 

7. Diah Umi 

Wulandari 

√    √  √   √     √  √  √    √  √   √   

8. Elga Putri 

Indrianingsih 

√    √  √     √  √    √ √     √   √   √ 
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  Indikator Gaya Belajar 

No. Nama 

Peserta Didik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

9. Febrian Lukman 

Mahbobi 
 √    √   √ √     √ √   √    √    √   √ 

10. Feizal Maulana 

Putra 

√    √  √   √     √  √  √     √  √  √   

11. Gede Rahmad √     √   √  √  √   √   √    √    √   √ 

12. 
Ismi Oktaviani 

  √  √  √    √    √ √   √    √    √   √ 

13. M. Risal Agus 

Setiawan 

√   √    √   √  √   √   √    √    √   √ 

14. Margaretta 

Widya Widitantri 

√    √  √   √     √   √ √     √   √    

15. Melani Putri 

Marsindi 

√    √  √    √  √     √ √    √  √     √ 

16. Moh. Fajar Sodiq √    √  √     √   √  √    √  √   √  √   

17. Mohammad 

Alfiyan 

Ramadhan 

√    √   √   √   √  √   √     √ √   - - - 

18. 
Mohammad 

Helmi Zharkazi 

  √  √   √    √   √   √ √    √    √ √   

 

19. Mohammad 

Nabil Aufar 

Rahman 

√     √   √ √    √  √   √   √     √   √ 
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  Indikator Gaya Belajar 

No. Nama 

Peserta Didik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

20. Nanda Adlu 

Wicaksa 
  √  √   √  √   √    √  √     √   √   √ 

21. Novario Wahyu 

Kristanto 

√    √  √   √     √  √    √   √  √    √ 

22. Nur Afifah Dwi 

Rahayu 
 √  √   √    √    √  √    √ √   √   √   

23. Nurin Oktarina 

Fauziah 

√     √ √   √     √ √   √     √   √   √ 

24. Prismasari Yoga 

Pranata 
 √   √    √  √    √ √     √  √   √    √ 

25. Qoriatussolehah  √   √  √   √    √   √    √  √    √   √ 

26. Rahmad 

Kurniawan 
 √    √   √  √    √ √   √   √     √   √ 

27. Reka Nuvela √    √  √     √   √  √  √    √  √     √ 

28. Rico Arwana √    √   √   √    √   √ √     √   √ √   

29. Shellia Nur M   √ √   √    √    √   √ √    √  √     √ 

30. Sitti Sulfiati 

Ningsih 

√    √  √   √     √ √   √    √  √     √ 

31. Syaiful Hanam 

Handoko 
√    √  √    √   √  √   √    √   √    √ 
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  Indikator Gaya Belajar 

No. Nama 

Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

32. Tiaranita Aradis 

Agsena 

√   √   √    √   √   √    √ √     √ √   

33. Tita Fajarwati   √  √  √     √   √  √  √    √   √   √  

34. 
Ulfa Denadia 

 √    √   √  √    √  √  √     √ √     √ 

35. Ummul Atika  √  √   √   √   √    √  √    √  √     √ 

36. Widiyanti Andri 

Wijaya 

√    √  √   √   √    √    √  √  √     √ 

37. Yoga Nur 

Rahman 

√     √  √   √  √   √   √     √ √     √ 

38. Zahro Yuli 

Amalia 

√    √  √    √  √    √  √    √    √   √ 

39. Uma Pamphila 

Primashan 

 

√   √    √  √     √  √  √     √ √     √ 

Total 24 

 

9 

 

6 

 

7 

 

24 

 

   8 

 

23 

 

8 

 

8 

 

14 

 

18 

 

7 

 

11 

 

8 

 

20 

 

12 

 

19 

 

7 

 

30 

 

1 

 

8 

 

5 

 

20 

 

14 

 

13 

 

8 

 

18 

 

8 

 

2 

 

28 

 

Prosentase 61 

% 

23

% 

15 

% 

17

% 

61

% 

20

% 

58

% 

20

% 

20

% 

35

% 

46

% 

17

% 

28

% 

20

% 

51

% 

30

% 

30

% 

19

% 

83

% 

2

% 

20

% 

12

% 

51

% 

35

% 

33

% 

20

% 

46

% 

20

% 

5

% 

71

% 
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Item Total Keseluruhan Prosentase 

A 147 37.7 % 

B 117 27.8 % 

C 124 31. 4% 

 

Keterangan: 

a : Auditori 

b : Visual 

c : Kinestetik 
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b. Hasil Angket Data Daya Tarik Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

 

NO. 

 

NAMA PESERTA DIDIK 

INDIKATOR DAYA TARIK 

1 2 3 4 5 6 

1. Ageng Setiawantono Putra Y Y Y Y Y Y 

2. Ahmad Dedi Y Y T T T T 

3. Ahmad Jefri Ardiansah T Y Y T T T 

4. Anis Nur Azizah Y Y Y Y Y Y 

5. Beny Trilia Nugraha Y Y T T Y Y 

6. Darma Ayu Ningsih Ningtias Y T T T Y Y 

7. Diah Umi Wulandari T T Y Y Y Y 

8. Elga Putri Indrianingsih Y Y Y Y Y Y 

9. Febrian Lukman Mahbobi T Y Y T Y T 

10. Feizal Maulana Putra T T Y T T Y 

11. Gede Rahmad T Y Y Y T Y 

12. Ismi Oktaviani Y Y T T T Y 

13. M. Risal Agus Setiawan Y Y Y Y Y Y 

14. Margaretta Widya Widitantri Y Y Y Y Y Y 

15. Melani Putri Marsindi Y Y Y Y Y Y 
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 INDIKATOR DAYA TARIK 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 1 2 3 4 5 6 

16. Moh. Fajar Sodiq T Y Y T T T 

17. Mohammad Alfiyan Ramadhan Y Y Y T Y T 

18. Mohammad Helmi Zharkazi Y T Y Y T T 

19. Mohammad Nabil Aufar Rahman Y T Y - Y - 

20. Nanda Adlu Wicaksa Y Y T T T T 

21. Novario Wahyu Kristanto Y T Y Y Y Y 

22. Nur Afifah Dwi Rahayu Y Y Y Y Y Y 

23. Nurin Oktarina Fauziah Y Y Y T Y T 

24. Prismasari Yoga Pranata Y Y Y T Y T 

25. Qoriatussolehah Y Y Y Y Y Y 

26. Rahmad Kurniawan Y Y Y Y Y T 

27. Reka Nuvela Y T Y Y T Y 

28. Rico Arwana Y Y Y T Y T 

29. Shellia Nur Maf Tufah T Y Y T Y T 

30. Sitti Sulfiati Ningsih T Y Y Y T Y 

31. Syaiful Hanam Handoko Y Y Y T Y Y 

32. Tiaranita Aradis Agsena Y T Y Y Y T 



77 
 

 
 

  INDIKATOR DAYA TARIK 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 1 2 3 4 5 6 

33. Tita Fajarwati Y Y T T Y Y 

34. Ulfa Denadia Y Y T T T T 

35. Ummul Atika Y T T T Y Y 

36. Widiyanti Andri Wijaya Y Y Y Y Y Y 

37. Yoga Nur Rahman T Y Y - T Y 

38. Zahro Yuli Amalia Y Y T T T Y 

39. Uma Pamphila Primashan - Y Y T Y - 

Jumlah 

Prosentase 

29 

74%                           

30 

83% 

30 

83% 

18 

46% 

25 

64% 

23 

58% 

Jumlah Total 

Prosentase Total 

155 

68% 
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Simpulan: 

74% Peserta Didik menganggap materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember sangat menarik. 

83% Peserta Didik akan menyesal jika tidak mengikuti pembelajaran Sejarah. 

83% Peserta Didik berpendapat pembelajaran Sejarah yang dilaksanakan menyenangkan. 

46% Peserta Didik menganggap materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember mudah dimengerti. 

64% Peserta Didik termotivasi untuk belajar Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember. 

58% Peserta Didik berpendapat  pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember mendorong untuk belajar mandiri. 
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b.1. Hasil data daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar yang diminati   

NO. NAMA 

PESERTA DIDIK 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

1. Ageng Setiawantono Putra      √ 

2. Ahmad Dedi     √  

3. Ahmad Jefri Ardiansah       

4. Anis Nur Azizah     √  

5. Beny Trilia Nugraha √  √  √  

6. Darma Ayu Ningsih Ningtias       

7. Diah Umi Wulandari   √    

8. Elga Putri Indrianingsih      √ 

9. Febrian Lukman Mahbobi     √  

10. Feizal Maulana Putra   √    

11. Gede Rahmad √  √    

12. 
Ismi Oktaviani 

    √ √ 

13. M. Risal Agus Setiawan   √    

14. Margaretta Widya Widitantri     √  
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NO. PESERTA DIDIK PILIHAN BAHAN AJAR 

 
 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

15. Melani Putri Marsindi - - - - - - 

16. Moh. Fajar Sodiq   √  √  

17. Mohammad Alfiyan 

Ramadhan 
    √  

18. Mohammad Helmi Zharkazi     √  

19. Mohammad Nabil Aufar 

Rahman 
  √  √  

20. 
Nanda Adlu Wicaksa 

  √  √ √ 

21. Novario Wahyu Kristanto   √    

22. Nur Afifah Dwi Rahayu     √  

23. Nurin Oktarina Fauziah     √  

24. Prismasari Yoga Pranata     √  

25. Qoriatussolehah     √  

26. Rahmad Kurniawan     √ √ 

27. Reka Nuvela     √  

28. Rico Arwana     √  

29. Shellia Nur Maf Tufah   √    
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NO. PESERTA DIDIK PILIHAN BAHAN AJAR 

 
 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

30. Sitti Sulfiati Ningsih - - - - - - 

31. Syaiful Hanam Handoko   √ √ √  

32. Tiaranita Aradis Agsena    √  √ 

33. Tita Fajarwati   √ √ √  

34. 
Ulfa Denadia 

   √   

35. Ummul Atika      √ 

36. 
Widiyanti Andri Wijaya 

  √    

37. Yoga Nur Rahman     √  

38. Zahro Yuli Amalia     √  

39. Uma Pamphila Primashan 

 
    √  

TOTAL 2 1 13  23 7 
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b.2 Hasil Komentar, Kritik, dan Saran Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

1. Ageng Setiawantono Putra - 

2. Ahmad Dedi Saya tidak bisa berkomentar karena saya suka mata pelajaran sejarah 

3. Ahmad Jefri Ardiansah Pelajaran sejarah menyenangkan tapi kadang ada materi yang belum dimengerti dan sangat 

bermanfaat 

4. Anis Nur Azizah Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang butuh ingatan yang kuat maka dari itu jika 

menyampaikan materi-materi jangan sampai membuat si pendengar bosan atau lelah 

mendengarkan, karena pasti materi tersebut tidak masuk dalam pikiran 

5. Beny Trilia Nugraha Saya sebagai murid dapat memahami pelajaran sejarah dengan baik itu juga tergantung guru 

yang mengajarinya 

6. Darma Ayu Ningsih Ningtias Tergantung dari guru yang mengajar membosankan apa tidak 

7. Diah Umi Wulandari Saran: sangat bagus bagi generasi muda yang membuat negara lebih maju dan berkembang 

Kritik: biasanya gurunya yang menerangkan tidak full sehingga kurang pengetahuan 

8. Elga Putri Indrianingsih Sejarah itu sangat penting bagi kita karena sejarah mengingatkan tentang masa lampau dan 

perjuangan-perjuangan negara kita untuk menjadi lebih maju 

9. Febrian Lukman Mahbobi Banyak menghafal 

10. Feizal Maulana Putra Seru, serius tetapi juga butuh yang namanya guyonan agar siswa tidak mengantuk 
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NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

11. Gede Rahmad Saya tidak akan tahu pelajaran sejarah kalau saya tidak diberi tahu sama guru pelajaran 

12. Ismi Oktaviani sejarah itu sangat penting untuk saya maupun siswa lainnya tetapi pada saat pelajaran 

sejarah, hanya sedikit ilmu yang saya serap karena penjelasan yang diberikan pengajar 

kepada kami kurang lengkap dan jelas 

13. M. Risal Agus Setiawan Sejarah adalah ilmu yang menceritakan masa lalu atau sejarah manusia sejarah sangat 

penting 

14. Margaretta Widya Widitantri Menurut saya belajar sejarah itu menyenangkan dan menambah pengetahuan yang terjadi 

dimasa lampaus 

15. Melani Putri Marsindi Bagi saya pelajaran sejarah itu lumaya sulit 

16. Moh. Fajar Sodiq Pelajaran sejarah sangat menyenangkan  tapi masih banyak materi yang belum dimengerti 

17. Mohammad Alfiyan Ramadhan Harap lebih rinci dalam menjelaskan tentang pelajaran sejarah 

18. Mohammad Helmi Zharkazi Terlalu banyak menghafal 

19. Mohammad Nabil Aufar 

Rahman 
Terkadang sempat membosankan saat guru mengajar tidak menjelaskan 

20. Nanda Adlu Wicaksa Menurut saya pelajaran sejarah menyenangkan semua itu tergantung gurunya juga sehingga 

jika guru itu lebih banyak bercanda dan kadang lebih banyak pelajaran 

21. Novario Wahyu Kristanto Saya menyarankan agar pembelajaran sejarah diselingi oleh guyonan agar tidak 

membosankan 
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NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

22. Nur Afifah Dwi Rahayu Sebenarnya mata pelajaran sejarah itu menyenangkan tetapi saya mudah memahami atau 

tidak tergantung dengan guru 

23. Nurin Oktarina Fauziah Sebaiknya mata pelajaran sejarah disampaikan dengan cara yang menarik, sehingga 

membuat siswa tertarik mempelajarinya 

24. Prismasari Yoga Pranata Komentar: menarik, dan saya ingin memperdalamnya 

Kritik: saya tidak suka kalau media pembelajaran tidak ada media videonya 

25. Qoriatussolehah Selama pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran favorit dalam salah satu pilihan mata 

pelajaran yang saya pilih, pelajaran sejarah itu menyenangkan 

26. Rahmad Kurniawan Terkadang merasa bosan ketika gurunya tidak jelas 

27. Reka Nuvela Sebenarnya sejarah menarik tetapi tergantung juga dari guru yang menjelaskan. Jika cara 

penjelasannya tidak tepat maka sejarah akan terasa membosankan 

28. Rico Arwana Menyenangkan tapi agak susah juga menjelaskan 

29. Shellia Nur Maf Tufah Komentar: penjelasan sejarah menyenangkan 

Kritik: kebanyakan guru yang mengajar sejarah mengajarnya terlalu serius 

Saran: guru pengajar bisa lebih santai 

30. Sitti Sulfiati Ningsih Bahan ajar yang banyak digunakan perlu materi yang lebih banyak lagi 

31. Syaiful Hanam Handoko Pelajaran sejarah sangat menyenangkan 
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No. Nama Peserta Didik Komentar, Kritik Dan Saran 

32. Tiaranita Aradis Agsena Sebaiknya guru yang menerangkan lebih have fun 

33. Tita Fajarwati Saya sebenarnya sangat suka pelajaran sejarah. Namun yang saya membuat saya tidak 

tertarik terkait lagi yaitu cara guru dalam menyampaikannya, jadi kesimpulan guru harus 

mencari cara agar 

34. Ulfa Denadia Sejarah itu membosankan karena cara menyampaikan materi tidak menyenangkan 

35. Ummul Atika Sejarah itu membosankan karena hanya membahas masa lalu, sebenarnya bosan dan 

tidaknya siswa tergantung pada guru pengajar dan metode pengajarannya 

36. Widiyanti Andri Wijaya Menurut saya pelajaran sejarah itu menyenangkan karena dengan adanya mata pelajaran 

sejarah kita bisa mengetahui sejarah 2x penting yang telah terjadi secara luas dalam rinci 

sehingga menimbulkan rasa  antusias tersendiri bagi para pelajar lainnya 

37. Yoga Nur Rahman Materi sejarah sangat memudahkan saya mengenal berbagai macam sejarah-sejarah yang 

ada di Indonesia maupun di dunia yang belum saya ketahui lebih jelas 

38. Zahro Yuli Amalia Sejarah itu penting bagi manusia karena dengan adanya pelajaran sejarah kita bisa tau 

banyak hal tentang sejarah di Indonesia maupun di dunia 
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NO. 

 

NAMA PESERTA DIDIK 

 

KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

39. Uma Pamphila Primashan 

 
Komentar: sejarah adalah pelajaran yang menyenangkan karena dapat membawa kita 

mengenal sesuatu masa lampau 

Kritik: guru yang mengajar sejarah kebanyakan kurang asyik dalam mengajar sehingga 

murid malas dan mengantuk jika belajar sejarah 

Saran: guru sejarah seharusnya bisa lebih memahami dan dekat dengan para muridnya 

JUMLAH BERMASALAH 28 PESERTA DIDIK 

JUMLAH NETRAL  1 PESERTA DIDIK 

JUMLAH TIDAK BERMASALAH  10  PESERTA DIDIK 
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E.2 Penyajian Data Angket Peserta Didik  Kelas XI IPS SMA Negeri 4  Jember 

a. Data Hasil Angket Gaya Belajar Peserta Didik 

 

No. 

 

Nama 

Peserta Didik 

Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1. 
Achmad Zeva Y 

Z 

 √    √   √  √    √  √  √    √   √    √ 

2. Allivia Hilda 

Rahmi 

√     √ √   √   √     √  √  √     √   √ 

3. Arkandika Dzaky 

F 
  √  √   √  √     √  √   √    √  √    √ 

4. 
Artedo Firman P 

 √    √   √  √    √  √  √    √  √     √ 

5. 
Besty Dyah Q I 

√    √  √    √   √    √ √     √ √     √ 

6. 

Bintang Sobri R 

√    √   √  √     √  √  √     √   √   √ 

7. 
Brilian Putra H 

  √  √    √ √     √  √  √     √ √   √   

8. Desty Sukma 

Trianti 

√     √ √    √    √   √ √     √ √     √ 
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  Indikator Gaya Belajar 

No. Nama 

Peserta Didik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

9. Dewi Tiara 

Fatimah 

√    √  √    √    √  √  √    √  √   √   

10. Dhita Andira G 

Octa 

√     √ √     √ √     √ √    √  √     √ 

11. Dimas Bagas 

Hadi P 

√    √  √   √     √  √  √     √  √    √ 

12. Dito Adhitia 

Maulana 
 √   √    √  √  √   √   √    √   √    √ 

13. 
Erwina Berlian F 

 √    √  √  √     √   √ - - - √  √ √     √ 

14. Ferry Mursyidan 

B 

√    √  √    √   √  √   √     √  √  √   

15. Fresa Tri 

Malinda 
  √ √   √   √     √  √  √     √  √    √ 

16. 
Hafiani Putri A 

 √   √  √    √    √  √   √    √  √  √   

17. 
Katrin Nada 

√   √   √    √    √ √   √   √   √     √ 

18. Khoirun Nisaatul 

M 
  √ √   √ √  √     √  √  √    √  √     √ 

19. 
Kirana Adistya R 

√   √    √  √     √  √  √     √ √     √ 

20. Mevifah De 

Nanda A 

√  √  √    √  √    √  √  √    √  √   √   
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  Indikator Gaya Belajar 

No. Nama 

Peserta Didik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

21. 
Moch Ichwan W 

Y 

√    √ √  √  √    √  √   √    √   √    √ 

22. Moch Rafly 

Syahrul H 
 √   √  √    √    √   √   √  √   √  √   

23. Moh Vani Dwi 

Vian H 

√    √  √    √    √  √  √    √   √    √ 

24. Mohammad 

Ghufron Al 

√   √   √    √    √   √ √   √   √     √ 

25. Muhammad 

Fahmi N 

√    √   √  √     √  √  √    √    √ √   

26. 
Nadifa Diendara 

√    √  √   √     √  √  √     √   √ √   

27. Nazala Rizqi 

Dwi D Y 
  √   √  √   √    √  √  √     √ √     √ 

28. 
Niluh Kadek G 

√   √   √   √     √   √ - - -   √  √    √ 

29. 
Noval Athallah S 

 √   √   √    √   √   √ √     √ √     √ 

30. Nur Azizah 

Soraya 
 √  √   √   √   √     √ √    √  √    √  

31. 
Nur Rohmatus S 

√   √   √   √     √  √    √   √ √     √ 
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  Indikator Gaya Belajar 

No. Nama 

Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

32. Putri Savina Nur 

Q 

√     √ √    √   √   √  √     √   √   √ 

33. 
Ramadhana Fikri 

 √   √   √  √   √     √ √     √  √    √ 

34. 
Salsabila 

√   √    √  √   √    √  √    √  √     √ 

35. Sheilla Pandu 

Rahma 

√    √   √  √    √   √  √    √  √     √ 

36. Yudhistira 

Ananda 
  √  √  √    √  √    √  √    √   √    √ 

Total 

Prosentase 

21 

58 

% 

9 

25

% 

6 

16

% 

9 

25

% 

19 

52

% 

8 

22

% 

20 

55

% 

12 

33

% 

4 

11

% 

18 

50

% 

16 

44

% 

2 

5

% 

7 

19

% 

5 

13

% 

24 

66

% 

4 

11

% 

21 

58

% 

11 

30

% 

29 

80

% 

3 

8

% 

2 

5

% 

4 

11

% 

15 

41

% 

17 

47

% 

18 

50

% 

13 

36

% 

5 

13

% 

8 

22

% 

1 

2

% 

27 

75

% 

Item Total Keseluruhan Prosentase 

A 147 38.1% 

B 117 26% 

C 124 29% 

 

Keterangan: 

a : Auditori    b : Visual  c : Kinestetik 
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b. Hasil Angket Data Daya Tarik Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

 

NO. 

 

NAMA PESERTA DIDIK 

INDIKATOR DAYA TARIK 

1 2 3 4 5 6 

1. Achmad Zeva Y Z Y Y Y T T Y 

2. Allivia Hilda Rahmi Y Y Y T Y Y 

3. Arkandika Dzaky F Y Y Y T T T 

4. Artedo Firman P Y Y Y T T Y 

5. Besty Dyah Q I Y T Y T Y Y 

6. Bintang Sobri R Y Y Y Y Y Y 

7. Brilian Putra H Y Y Y T T Y 

8. Desty Sukma Trianti Y Y Y Y Y Y 

9. Dewi Tiara Fatimah Y Y Y Y Y Y 

10. Dhita Andira G Octa Y T Y T Y T 

11. Dimas Bagas Hadi P Y T Y Y Y Y 

12. Dito Adhitia Maulana Y Y Y Y Y Y 

13. Erwina Berlian F Y Y Y Y Y Y 

14. Ferry Mursyidan B Y Y Y Y Y Y 

15. Fresa Tri Malinda Y Y Y Y Y Y 
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NO. NAMA PESERTA DIDIK INDIKATOR DAYA TARIK  

1 2 3 4 5 6 

16. Hafiani Putri A Y Y Y Y Y Y 

17. Katrin Nada Y Y Y Y Y Y 

18. Khoirun Nisaatul M Y Y Y Y Y Y 

19. Kirana Adistya R T Y Y Y T Y 

20. Mevifah De Nanda A T Y Y Y T T 

21. Moch Ichwan W Y Y Y Y Y T T 

22. Moch Rafly Syahrul H Y T Y Y Y Y 

23. Moh Vani Dwi Vian H Y T Y Y Y Y 

24. Mohammad Ghufron Al Y Y Y T T T 

25. Muhammad Fahmi N Y Y Y T T Y 

26. Nadifa Diendara Y Y Y T Y Y 

27. Nazala Rizqi Dwi D Y Y Y Y T Y T 

28. Niluh Kadek G Y T Y T T Y 

29. Noval Athallah S Y Y Y T T Y 

30. Nur Azizah Soraya Y Y Y T Y T 

31. Nur Rohmatus S Y T Y T Y Y 
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Simpulan: 

83% Peserta Didik menganggap materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember sangat menarik. 

69% Peserta Didik akan menyesal jika tidak mengikuti pembelajaran Sejarah. 

97% Peserta Didik berpendapat pembelajaran Sejarah yang dilaksanakan menyenangkan. 

50% Peserta Didik menganggap materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember mudah dimengerti. 

61% Peserta Didik termotivasi untuk belajar Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember. 

66% Peserta Didik berpendapat  pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember mendorong untuk belajar mandiri. 

NO. PESERTA DIDIK INDIKATOR DAYA TARIK 

  1 2 3 4 5 6 

32. Putri Savina Nur Q T T Y T Y T 

33. Ramadhana Fikri T T T T T T 

34. Salsabila T T Y Y T T 

35. Sheilla Pandu Rahma T Y Y Y T T 

36. Yudhistira Ananda Y T Y T Y T 

 JUMLAH 

PROSENTASE 

30 

83% 

25 

69% 

35 

97% 

18 

50% 

22 

61% 

24 

66% 

 JUMLAH TOTAL 

PRESENTASE TOTAL 

154 

71% 



94 
 

 
 

b.1. Hasil data daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar yang diminati   

NO. NAMA PESERTA DIDIK PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

1.  
Achmad Zeva Y Z 

    √  

2. 
Allivia Hilda Rahmi 

 √   √ √ 

3. 
Arkandika Dzaky F 

    √ √ 

4. 
Artedo Firman P 

    √  

5. 
Besty Dyah Q I 

√ √ √  √  

6. 
Bintang Sobri R 

    √  

7. 
Brilian Putra H 

    √ √ 

8. 
Desty Sukma Trianti 

√  √  √  

9. 
Dewi Tiara Fatimah 

    √  

10. 
Dhita Andira G Octa 

    √ √ 

11. 
Dimas Bagas Hadi P 

    √ √ 

12. 
Dito Adhitia Maulana 

    √  

13. 
Erwina Berlian F 

  √  √ √ 

14. 
Ferry Mursyidan B 

  √  √  
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NO. 
NAMA PESERTA DIDIK 

PILIHAN BAHAN AJAR 

 

 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

15. 
Fresa Tri Malinda 

    √ √ 

16. 
Hafiani Putri A 

    √ √ 

17. 
Katrin Nada 

- - - - - - 

18. 
Khoirun Nisaatul M 

     √ 

19. 
Kirana Adistya R 

√  √  √  

20. 
Mevifah De Nanda A 

    √  

21. 
Moch Ichwan W Y 

    √ √ 

22. 
Moch Rafly Syahrul H 

  √  √  

23. 
Moh Vani Dwi Vian H 

  √  √  

24. 
Mohammad Ghufron Al 

     √ 

25. 
Muhammad Fahmi N 

    √  

26. 
Nadifa Diendara 

√    √  

27. 
Nazala Rizqi Dwi D Y 

    √  

28. 
Niluh Kadek G 

    √ √ 

29. 
Noval Athallah S 

    √  
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NO.  
NAMA PESERTA DIDIK 

PILIHAN BAHAN AJAR 

 

 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

30. 
Nur Azizah Soraya 

    √  

31. 
Nur Rohmatus S 

    √ √ 

32. 
Putri Savina Nur Q 

    √  

33. 
Ramadhana Fikri 

    √  

34. 
Salsabila 

     √ 

35. 
Sheilla Pandu Rahma 

    √  

36. 
Yudhistira Ananda 

     √ 

 Total 4 1 7 - 31 15 
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b.2 Hasil Komentar, Kritik, dan Saran Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

No. Nama Peserta Didik Komentar, Kritik Dan Saran 

1. Achmad Zeva Y Z Bahan ajar menggunakan video agar mengerti alur cerita perang  tersebut. 

2. Allivia Hilda Rahmi Pelajaran sejarah seharusnya dibuat secara berkelompok untuk setiap materi, agar peserta 

didik dapat bertukar pikiran, dan berwawasannya bisa menjadi luas 

3. Arkandika Dzaky F Kritik: terlalu sulit untuk dipahami. 

Saran: gunakan metode pembelajaran yang mudah dipahami 

4. Artedo Firman P Bahan ajar menggunakan video agar mengerti alur cerita perang tersebut. 

5. Besty Dyah Q I Menarik (tapi tergantung gurunya sih). 

6. Bintang Sobri R Komentar: seru pelajarannya asyik. 

Kritik: sulit mengingat tanggal kejadian (kadang) 

Saran: lebih jelas menanmpilkan bukti-bukti dari kejadian masa lalu. 

7. Brilian Putra H Pelajaran sejarah sangat menyenangkan tetapi saya terkadang masih tidak memahami 

materi. 

8. Desty Sukma Trianti Jika sejarah memiliki kesan membosankan, lebih baik mencoba media lain untuk 

menyampaikan materi agar lebih menarik. 

9. Dewi Tiara Fatimah Sebaiknya sejarah juga disajikan foto/video peristiwa agar tidak membosankan karena terus 

membaca. 

10. Dhita Andira G Octa Tiap berjalannya waktu harus ada perubahan yang lebih menarik agar menarik minat. 
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No. Nama Peserta Didik Komentar, Kritik Dan Saran 

11. Dimas Bagas Hadi P Menyenangkan dan dapat memperluas pengetahuan. 

12. Dito Adhitia Maulana No comment 

13. Erwina Berlian F Sejauh ini menyenangkan. 

14. Ferry Mursyidan B Bisa dipahami kecuali jika ada bahasa yang sulit dimengerti. 

15. Fresa Tri Malinda Saran saya lebih diperbanyak video-video tentang sejarah-sejarah yang ada. Karena dengan 

itu akan lebih mudah dipahami. 

16. Hafiani Putri A Tidak ada kritik, tidak ada saran pelajaran sejarag mantap. 

17. Katrin Nada Seru. 

18. Khoirun Nisaatul M Kritik:- 

Saran: lebih inovatif dalam pengembangan materi 

19. Kirana Adistya R Saran saya lebih diperbanyak video atau bukti lainnya sehingga sejarah lebih inovatif. 

20. Mevifah De Nanda A Tidak ada. 

21. Moch Ichwan W Y Sangat berguna karena sejarah membuat kita tau peristiwa yang tidak terjadi pada kita. 

22. Moch Rafly Syahrul H Menyenangkan dan tidak membuat bosan. 

23. Moh Vani Dwi Vian H Mudah dipahami dan mudah dimengerti. 
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No. Nama Peserta Didik Komentar, Kritik Dan Saran 

24. Mohammad Ghufron Al Sejarah merupakan mata pelajaran yang membuat seseorang menjadi mengerti akan 

peristiwa yang terjadi pada masa lalu namun tidak semua materi yang diajarkan disekolah 

itu sama dengan yang ada di internet sehingga kita harus mencocokan materi tsb. 

25. Muhammad Fahmi N Pelajaran sejarah enak, nanya saja terkadang untuk menghafal materinya agak susah. 

26. Nadifa Diendara Menarik dan dapat memotivasi untuk melakukan yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

27. Nazala Rizqi Dwi D Y Sudah pas. 

28. Niluh Kadek G Beberapa pelajaran sejarah saya suka dan lebih mudah memahaminya apabila materinya asik 

dan menarik. 

Saran: ajak murid-murid agar tidak terbebani dengan menghafal sejarah lebih baik sejarah di 

ceritakan dengan cara yang unik agar murid lebih mudah ingat. 

29. Noval Athallah S Bahan ajar menggunakan video agar menikmati alur ceritanya. 

30. Nur Azizah Soraya Sejarah penting tapi kadang membosankan. Bisa coba pakai video perang agar menarik atau 

video tentang materi sejarah yang dipelajari 

31. Nur Rohmatus S Belajar sejarah itu perlu banyak memahami materi, jadi harus ekstra dalam membaca. 

32. Putri Savina Nur Q Lebih inovatif dan kreatif tidak hanya terpacu pada buku maupun ajaran guru. 
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No. Nama Peserta Didik Komentar, Kritik Dan Saran 

33. Ramadhana Fikri Sejarahh susah dipahami karena terlalu banyak peristiwa yang terjadi dan tidak sedikit 

peristiwa yang terjadi dan tidak sedikit peristiwa yang tidak memiliki bukti yang pasti 

sehingga setiap orang bisa mencerminkan cerita yang berbeda pada satu peristiwa yang 

sama. 

34. Salsabila Kritik: metode yang dilakukan selama pembelajaran hanya itu-itu saja  yang membuat 

sebagian anak menganggap membosankan dan tidak menarik sama sekali. 

Saran: sebaiknya metode pembelajran yang dilakukan tidak membosankan atau berganti-

ganti. Tidak hanya membaca, mendengarkan, presentasi, dan lihat video. Seharusnya diiringi 

dengan permainan yang dapat membantu pembelajaran. 

35. Sheilla Pandu Rahma Saran saya pada mata pelajaran sejarah adalah pelajaran yang diajarkan  harus diterapkan 

dengan santai sehingga tidak membosankan dan untuk bahan ajarnya harus ditambahkan 

menggunakan video/film. 

36. Yudhistira Ananda Kritik: terlalu sulit untuk dimengerti. 

Saran: gunakan metode pembelajaran yaang mudah/menyenangkan agar mudah dipahami. 

JUMLAH BERMASALAH 11 PESERTA DIDIK 

JUMLAH NETRAL 2 PESERTA DIDIK 

JUMLAH TIDAK BERMASALAH 23 PESERTA DIDIK 

 



101 
 

 
 

 E.2 Penyajian Data Angket Peserta Didik  Kelas XI IPS SMA Negeri Pakusari 

a. Data Hasil Angket Gaya Belajar Peserta Didik 

 

No. 

 

Nama 

Peserta Didik 

Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1. Ahmad Riko 

Efendi 

√    √   √  √    √  √   √    √  √     √ 

2. Agil Eka 

Oktavia 

√    √    √   √   √ √   √    √    √   √ 

3. Ahmad Dias 

Bahtiar 

√    √  √   √     √ √   √     √  √   √  

4. Ahmad 

Ferdian 

Ramadani 

√     √   √   √   √  √  √    √  √   √   

5. Ahmad Hudali 

Imron Arifin 

√   √   √   √     √ √   √     √ √     √ 

6. Alfina 

Mulyadi 

√    √  √   √    √    √ √     √   √   √ 

7. Bagus 

Ferdyansayh 
  √  √  √    √  √     √ √     √   √   √ 

8. Debri Eka 

Wahyudi 

√   √    √   √  √   √   √    √   √    √ 

9. Deni Pandu 

Pratama 

√   √   √    √   √   √  √    √  √     √ 

10. 
Diana Lestari 

  √  √  √    √    √  √  √     √ √   √   
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Nama 

Peserta Didik 

Indikator Gaya Belajar 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

11. Faridatul 

Magfiroh 
 √  √   √    √    √  √  √     √   √ √   

12. Febriantika 

S.H 

√    √   √  √    √    √ √    √    √   √ 

13. 
Feri Irawan 

√    √    √  √   √    √ √     √   √ √   

14. Fifi Putri 

Wulandari 

√   √   √   √    √  √   √    √  √   √   

15. Hafid 

Hasbullah 

√     √   √   √   √   √ √    √    √   √ 

16. 
Hairul Umama 

√    √    √  √   √  √   √    √   √    √ 

17. Hasrul Aryo 

Praseto 

√    √    √ √   √     √ √     √ √     √ 

18. 
Ibnu Aghil 

√    √    √  √  √     √ √     √ √     √ 

19. 
Ifan Andrianto 

√    √  √   √   √     √ √    √    √   √ 

20. Intan Usrifatul 

H 

√    √    √ √     √  √  √     √ √     √ 

21. 
Lutfi Efendi 

  √   √   √ √     √  √  √     √   √ √   

22. M. sukron 

Ma`muni 

√    √    √  √    √  √  √    √  √     √ 

23. 
Muhamad Alfi 

√    √  √   √    √   √  √    √  √     √ 
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Nama 

Peserta Didik 

Indikator Gaya Belajar 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

24. 
M. Zulfikar 

√    √    √ √     √ √   √    √   √    √ 

25. 
M. Dhani 

√    √   √   √    √  √  √    √    √   √ 

26. M. Rosi 

Irawan 
√    √  √   √     √   √ √     √  √    √ 

27. M. Toni 

Budianto 

√   √    √  √   √    √  √    √  √     √ 

28. Riko Dwi 

Putra 
√     √   √ √    √  √   √    √    √   √ 

29. 
Rofik Ardianto 

√    √  √   √     √  √  √    √    √   √ 

30. Shafa Alifina 

Barokah 

√    √  √    √   √    √ √   √    √    √ 

31. 

Siti Rohmah 

√    √  √    √  √   √   √    √    √   √ 

Total 

Prosentase 

27 

87

% 

 

1 

6

% 

 

3 

9

% 

6 

16

% 

21 

67

% 

4 

12

% 

14 

45

% 

5 

13

% 

12 

38

% 

16 

51

% 

12 

38

% 

3 

8

% 

7 

22

% 

103

2 

% 

14 

45 

% 

10 

32

% 

11 

35

% 

10 

32

% 

31 

100 

% 

- 

- 

- 

- 

1 

3

% 

18 

58

% 

12 

38

% 

12 

38

% 

6 

16

% 

13 

41

% 

6 

19

% 

1 

6 

% 

24 

77 

% 
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Item Total Keseluruhan Prosentase 

A 127 41.3% 

B 85 24.1% 

C 95 30% 

 

Keterangan: 

a : Auditori 

b : Visual 

c : Kinestetik 
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b. Hasil Angket Data Daya Tarik Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

 

NO. 

 

PESERTA DIDIK 

INDIKATOR DAYA TARIK 

1 2 3 4 5 6 

1. Ahmad Riko Efendi Y Y Y Y T Y 

2. Agil Eka Oktavian Y Y Y T Y T 

3. Ahmad Dias Bahtiar Y Y Y Y Y T 

4. Ahmad Ferdian Ramadani Y Y Y Y Y Y 

5. Ahmad Hdali Imron Arifin Y Y Y T Y Y 

6. Alfina Mulyadi Y Y Y Y T Y 

7. Bagus Ferdiyansyah Y Y Y Y Y Y 

8. Debri Eka Wahyudi Y Y Y Y T Y 

9. Deni Pandu Pratama T Y Y T Y Y 

10. Diana Lestari T Y Y T Y T 

11. Faridatul Magfiroh T Y Y T Y T 

12. Febriantika S.H Y Y Y T Y Y 

13. Feri Irawan Y Y Y Y T Y 

14. Fifi Putri Wulandari Y Y Y Y Y Y 

15. Hafid Hasbullah Y Y Y Y Y Y 
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  INDIKATOR DAYA TARIK 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 1 2 3 4 5 6 

16. Hairul Umama Y Y Y Y Y Y 

17. Hasrul Aryo Praseto Y T Y T T T 

18. Ibnu Aghil Y T Y T T T 

19. Ifan Andianto Y Y Y Y T Y 

20. Intan Usrifatul H Y T Y T T T 

21. Lutfi Efendi Y Y Y Y Y Y 

22. M. Sukron Ma`muni T Y Y T Y T 

23. Muhamad Alfi Y Y Y T T T 

24. M. Zulfikar Y Y Y T Y Y 

25. M. Dhani Y Y Y Y T T 

26. M. Rosi Irawan Y Y Y Y Y Y 

27. M. Toni Budianto Y Y Y Y T Y 

28. Riko Dwi puta Y Y Y Y Y Y 

29. Rofik Ardianto Y Y Y Y Y Y 

30. Shafa Alifina Barokah Y Y Y T Y Y 

31. Siti Rohmah Y Y Y T Y Y 
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Simpulan: 

87% Peserta Didik menganggap materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember sangat menarik. 

90% Peserta Didik akan menyesal jika tidak mengikuti pembelajaran Sejarah. 

100% Peserta Didik berpendapat pembelajaran Sejarah yang dilaksanakan menyenangkan. 

54% Peserta Didik menganggap materi Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember mudah dimengerti. 

64% Peserta Didik termotivasi untuk belajar Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember. 

67% Peserta Didik berpendapat  pembelajaran Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember mendorong untuk belajar mandiri. 

  

  INDIKATOR DAYA TARIK 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 1 2 3 4 5 6 

 JUMLAH 

PROSENTASE 

27 

87% 

28 

90% 

31 

100% 

17 

54% 

20 

64% 

21 

67% 

 JUMLAH TOTAL 

PROSENTASE TOTAL 

144 

77% 
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b.1. Hasil data daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar yang diminati   

NO. NAMA PESERTA DIDIK PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

1. 
Achmad Riko Efendi 

    √  

2. 
Agil Eka Oktavian 

  √  √  

3. 
Ahmad Dias Bahtiar 

    √  

4. 
Ahamd Ferdian Ramadani 

    √  

5. 
Ahmad Hudali Imdron Arifin 

√  √  √  

6. 
Alfina Mulyadi 

  √  √  

7. 
Bagus Ferdiyansyah 

  √  √ √ 

8. 
Debri Eka Wahyudi 

    √  

9. 
Deni Pandu Pratama 

    √  

10. 
Diana Lestari 

√  √    

11. 
Faridatul Magfiroh 

√  √    

12. 
Febriantika S.H 

√  √    

13. 
Feri Irawan 

  √  √  

14. 
Fifi Putri Wulandari 

     √ 

15. 
Hafid Hasbullah 

    √  
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NO. NAMA PESRTA DIDIK PILIHAN BAHAN AJAR 

 

 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

16. 
Hairul Umama 

√  √    

17. 
Hasrul Aryo Praseto 

   √ √ √ 

18. 
Ibnu Aghil 

    √  

19. 
Ifan Andrianto 

  √    

20. 
Intan Usrifatuk H 

√      

21. 
Lutfi Efendi 

    √ √ 

22. 
M. Sukron Ma`muni 

     √ 

23. 
Muhamad Alfi 

    √  

24. 
M. Zulfikar 

√  √  √ √ 

25. 
M. Dhani 

  √    

26. 
M. Rosi Irawan 

  √  √ √ 

27. 
M. Toni Budianto 

√      

28. 
Riko Dwi Putra 

  √  √ √ 

29. 
Rofik Ardianto 

  √  √  

30. 
Shafa Alifina Barokah 

     √ 

31. 
Siti Rohmah 

  √    
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NO. NAMA PESERTA DIDIK PILIHAN BAHAN AJAR 

 

 

LKS MODUL BUKU PAKET DIKTAT VIDEO MULTIMEDIA 

INTERAKRAKTIF 

 Total 

 

8  8 1 19 9 
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b.2 Hasil Komentar, Kritik, dan Saran Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah 

NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

1. Achmad Riko Efendi Pelajaran sejarah gampang dipahami mudah dimengerti mendengarkan crita-crita yang 

diceritakan. 

2. Agil Eka Oktavian Belajar sejarah itu menyenangkan. 

3. Ahmad Dias Bahtiar Kalau pelajaran sejarah hanya bercerita menurut saya kurang, karena buktinya tidak ada 

bukti 

4. Ahmad Ferdian Ramadani Pelajaran sangat mudah dipahami dan dimengerti libih giat lagi untuk belajar sejarah. 

5. Ahmad Hudali Imfron Arifin Menurut saya mata pelajaran sejarah sangat  penting bagi kita, karena dari pelajaran sejarah 

kita bisa tau asal-usul negara kita Indonesia ini. 

6. Alfina Mulyadi Mata pelajaran sejarah adalah pelajaran yang cukup menyenangkan. 

7. Bagus Ferdiyandsyah Mungkin bagi semua orang harus mempelajari sejarah bagi kehidupan di negara terutama 

Indonesia. Seperti pesan dari Ir. Soekarno JASMERAH (jangan sekali-kali melupakan 

sejarah). 

8. Debri Eka Wahyudi Pelajaran sejarah sangat gampang. 

9. Deni Pandu Pratama Saran saya adalah pelajaran sejarah mudah dimengerti 

10. Diana Lestari Menurut saya pelajaran sejarah itu menyenangkan tetapi sumber dari buku paket dan video 

kadang tidak sama. 
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NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

 

11. 

 

Faridatul Magfiroh 
 

Menurut saya pelajaran sejarah itu menyenangkan tetapi akibat kekurangan fasilitas seperti 

buku paket dan LKS kita kadang berbeda. 

12. Febriantika S.H Sejarah itu pelajaran yang mudah jika kita mengerti dan memahami serta sering membaca 

sejarah 

13. Feri Irawan Belajar sejarah itu seru, mencari sejarah/peninggalan terdahulu. Sebaiknnya mengenal 

sejarah sesuatu yang dapat diceritakan di masa depan. 

14. Fifi Putri Wulandari Saran saya mata pelajaran sejarah itu mudah karena gampang diingat dan tidak sulit dalam 

mempelajarinya. 

15. Hafid Hasbullah Pelajaran sejarah sangat mudah dipahami. Saran: belajarlah sejarah lebih tekan dan 

perdalam makna-maknanya 

16. Hairul Umama Sangat menarik untuk dipahami. 

17. Hasrul Aryo Praseto Sejarah adalah cerita masa lampau dan sangat membosankan jika diulangi kembali 

18. Ibnu Aghil Sebaiknya berilah kegiatan diluar ruangan seperti berkunjung pada tempat-tempat 

peninggalan sejarah jangan cuman sebatas di ruangan. 

19. Ifan Andrianto Pelajaran sejarah sangat menarik karena menceritakan tentang masa lalu atau lampau, yang 

kita tidak diketahui. 
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NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

20. Intan usrifatul H Dalam pembelajaran sejarah jangan terlalu sering menggunakan media buku, karena jika 

hanya dengan buku kita bosan gunakan media lain dalam pembelajaran sejarah. 

21. Lutfi Efendi Sejarah pelajaran cukup mudah apa yang kita sering membaca dan mengingat masa lalu. 

22. M. Sukron Ma`muni Saya senang pelajaran ssejarah karena pelajaran sejarah itu mengingat waktu zaman dahulu 

dan pelajaran sejarah itu sangat santai tidak seperti pelajaran matematika. 

23. Muhamad Alfi Saran saya adalah tingkat lagi pelajaran sejarah agar siswa bisa lebih tau mendalam tentang 

sejarah. 

24. M. Zulfikar Kritik:pelajaran sejarah terlalu banyak menjelaskan. Saran: saya saran penjelasannya jangan 

terlalu kaku banyak memberi penjelasan agar mudah dipahami. 

25. M. Dhani Pelajaran sejarah cukup menyenangkan perang sejarah merupakan sebuah cerita pada masa 

lampau. 

26. M. Rosi Irawan Jangan sekali kali meninggalkan atau melupakan sejarah karena sejarah itu sangat menarik 

tidak terjadi dua kali. 

27. M. Toni Budianto Pembelajaran sejarah sangat menarik apabila dijelaskan mengginakan video layar lebar 

akan lebih menarik minat untuk belajar 

28. Riko Dwi Putra Menurut saya pembelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang cukup menyenangkan. 

29. Rofik Ardianto Pelajaran sejarah sangat menyenangkan dan mudah dipahami.  
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NO. NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK DAN SARAN 

 

30. 

 

Shafa Alifina Barokah 
 

Sejarah mengenal masa lampau atau dahulu, komentar saya bagai pembelajaran sejarah 

adalah sejarah mengingatkan sebuah kerajaan-kerajaan perang perang kerajaan dan sosial 

budaya. Saran, mengenal budaya itu memang penting tapi saya lebih suka belajar tentang 

fosil-fosil sejarah. 

31. Siti Rohmah Mata pelajaran sejarah sangat menyenangkan dan tidak membosankan. 

   

JUMLAH BERMASALAH 8 PESERTA DIDIK 

JUMLAH NETRAL - 

JUMLAH TIDAK BERMASALAH 23 PESERTA DIDIK 

   

   

   

 


