
 
 

 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS QUANTUM LEARNING 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ADDIE PADA MATA  

PELAJARAN SEJARAH KELAS X SMA 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

Oleh 

 

Rizky Andriani 

NIM 140210302032 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH 

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JEMBER 

2018 



i 
 

 

 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

 

PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS QUANTUM LEARNING 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ADDIE PADA MATA  

PELAJARAN SEJARAH KELAS X SMA 

 

 

 

Oleh 

 

Rizky Andriani 

NIM 140210302032 

 

Pembimbing: 

 Dosen Pembimbing Utama : Dr. Mohamad Na’im, M.Pd. 

 Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Nurul Umamah, M.Pd. 



 

ii 
 

DAFTAR ISI 

 

   Halaman 

COVER .......................................................................................................... i 

DAFTAR ISI  ................................................................................................ ii 

DAFTAR TABEL  ...................................................................................... iv 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................... v 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... vi 

BAB 1. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 

1.1 Latar belakang  ........................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah  .................................................................. 8 

1.3 Tujuan Pengembangan ............................................................ 8 

1.4 Spesifikasi Produk Pengembangan  ....................................... 8 

1.5 Pentingnya Pengembangan  .................................................... 9 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan pengembangan  ......................... 10 

1.6.1 Asumsi  .......................................................................... 10 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan ......................................... 11 

1.7 Batasan Istilah  ....................................................................... 11 

1.8 Sistematika Penulisan  ........................................................... 12 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  ............................................................... 13 

2.1 Urgensi Modul Dalam Pembelajaran Sejarah  ................... 13 

 2.2 Definisi Modul ........................................................................ 14  

 2.2.1 Fungsi dan Tujuan Penulisan Modul  ............................ 14 

2.2.1.1 Tujuan Dari Modul  ........................................... 15 

2.2.1.2 Fungsi Dari Modul  ........................................... 15 

2.2.2 Karakteristik Modul  ...................................................... 16 

2.2.3 Prinsip Pengembangan Modul  ...................................... 17 

2.2.4 Langkah-Langkah Pembuatan Modul  ........................... 18 

 2.3 Pembelajaran Sejarah  .......................................................... 22 

 2.4 Pembelajaran Quantum Learning  ...................................... 24 



 

iii 
 

  2.4.1 Landasan Quantum Learning  ......................................... 25 

  2.4.2 Prinsip-prinsip Quantum Learning ................................. 26 

  2.4.3 Kerangka Perancangan Quantum Learning  ................... 27 

  2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Quantum Learning  ............. 28 

 2.5 Modul Berbasis Quantum Learning  ................................... 29 

 2.6 Argumentasi Penggunaan Model ADDIE  .......................... 30 

 2.7 Model ADDIE ......................................................................... 31 

 2.8 Efektivitas Modul Berbasis Quantum Learning  

  Dalam Pembelajaran Sejarah .............................................. 35 

BAB 3. METODE PENELITIAN  ............................................................ 37 

 3.1 Hakikat Penelitian Pengembangan  ..................................... 37 

 3.2 Desain Penelitian  ................................................................... 38 

  3.2.1 Analysis (menganalisis)  ................................................ 39 

  3.2.2 Design (desain)  ............................................................. 43 

  3.2.3 Development (mengembangkan)  .................................. 44 

  3.2.4 Implementation (implementasi)  .................................... 45 

  3.2.5 Evaluation (evaluasi)  .................................................... 45 

 3.3 Instrument Pengumpulan Data  ........................................... 45 

  3.3.1 Angket ............................................................................ 46 

  3.3.2 Wawancara ..................................................................... 46 

  3.3.3 Observasi ....................................................................... 46 

  3.3.4 Tenik Tes ....................................................................... 47 

  3.3.5 Dokumentasi .................................................................. 47  

 3.4 Teknik Analisis Data ............................................................. 47 

  3.4.1 Analisis Kualitatif .......................................................... 47 

  3.4.2 Analisis Kuantitatif ........................................................ 48 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................ 53 

  



 

iv 
 

DAFTAR TABEL 

 

 Halaman  

Tabel 3.1 Skala Likert .................................................................................. 48 

Tabel 3.2 Kelayakan modul berbasis Quantum Learning  ........................... 49 

Tabel 3.3 Kriteria Tafsiran Uji Keefektifan    .............................................. 51 

 

  



 

v 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman  

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale ............................................. 16 

Gambar 2.2 Model pengembangan ADDIE  ................................................ 32 

Gambar 3.1 Langkah-langkah ADDIE  ....................................................... 39 

 

  



 

vi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 Halaman  

Lampiran A. Matriks Penelitian  .................................................................. 56 

Lampiran B. Analisis Instruksional Kompetensi Dasar 3.6 ......................... 59 

Lampiran C. Angket Pendidik  .................................................................... 60 

Lampiran D. Angket Peserta Didik  ............................................................. 63 

Lampiran D.1 Angket DayaTarik Peserta Didik terhadap  

    Pembelajaran Sejarah  .......................................................... 63 

Lampiran D.2 Angket Karakteristik Peserta Didik   

    (Angket Gaya Belajar) .......................................................... 65 

Lampiran E. Penyajian Angket Peserta Didik.............................................. 68 

Lampiran E.1 Penyajian Angket kelas X MIPA 7 SMAN 4 Jember ........... 68 

Lampiran E.2 Penyajian Angket kelas X MIPA 3 SMAN 1 Kalisat ........... 82 

Lampiran E.3 Penyajian Angket kelas X Sosial SMAN Pakusari ............... 95 

Lampiran F. Hasil Rata-Rata Hasih Angket Gaya Belajar SMAN 4  

  Jember, SMAN 1 Kalisat, dan SMAN Pakusari ................... 106 

Lampiran I. Dokumentasi Penyebaran Angket .......................................... 107 

 

  



 

1 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan upaya memperoleh pengetahuan berdasarkan 

interaksi dengan lingkungan dan pengalaman (Yamin, 2013). Interaksi dengan 

lingkungan yang dimaksud adalah hubungan interaksi manusia dengan lingkungan 

sosialnya. Menurut Bonner (dalam Ary.H.G, 2010:31) interaksi sosial merupakan 

suatu hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga sikap individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki sikap individu yang lain, dan 

sebaliknya. Menurut Colin dan Wilson (2006) pengalaman adalah pembelajaran 

yang dapat membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengalaman 

yang bermanfaat bagi peserta didik.  

Pembelajaran yang menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 

dapat membuat peserta didik memusatkan perhatiannya secara penuh pada 

pelajaran (Depdiknas, 2004). Pusat perhatian peserta didik yang semakin tinggi 

dapat meningkatkan hasil belajar, namun keadaan aktif dan menyenangkan belum 

cukup apabila proses pembelajaran tidak efektif. Hal itu tidak dapat menghasilkan 

apa yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung, 

karena pembelajaran memiliki sejumlah tujuan yang harus dicapai. Pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif akan membuat pembelajaran 

tersebut sama seperti bermain biasa (Depdiknas,2004). Berdasarkan pemaparan di 

atas pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning) sebenarnya metode, 

konsep dan praktek pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bisa 

membuat suasana ruang belajar menjadi menyenangkan yang disajikan 

sedemikian rupa agar peserta didik tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran 

yang akan dilakukan, peserta didik juga dituntun untuk aktif dalam 

mengungkapkan pendapatnya. 

 Sejarah adalah suatu kontinuitas yang berada pada orbit masa lalu, masa 

kini dan masa depan serta tidak bertujuan (Pathak, 2003:5). Sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan Kochhar (2008:12-13) yang menyatakan sejarah 

sebagai kajian yang berorientasi ke masa depan dalam permasalahan masa kini. 
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Dengan demikian pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang menekankan 

pada kemampuan kritis, analitis dan berfikir historis dalam mengkaji pristiwa 

masa lampau untuk dijadikan pedoman kehidupan masa kini dan masa depan.  

 Kurikulum 2013 pada dasarnya dikembangkan untuk memberikan 

pengalaman belajar kepada peserta didik untuk belajar seluas-luasnya dan 

memiliki titik tekan pada peningkatan dan penyeimbangan soft skill serta hard 

skill kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan (Fadhillah, 2014:16). Pola 

pikir pembelajaran pada kurikulum 2013 sendiri telah mengalami 

penyempurnaan, yaitu dari pencapaian pengetahuan menuju pada pertukaran 

pengetahuan sehingga menyebabkan pergeseran paradigma pembelajaran 

(Kemendikbud, 2014:5) paradigma pembelajaran yang dimaksud adalah 

pembelajaran yang awalnya behavioristik beralih kepada pembelajaran 

konstruktivistik yang menjadikan pembelajaran lebih berfokus kepada peserta 

didik (student centered) dari pada pembelajaran yang berfokus pada pendidik 

(teacher centered) (Yamin, 2013:61), oleh karena itu di dalam implementasi 

kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk berperan aktif dan mampu belajar 

secara mandiri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang harus 

dicapai. 

Hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan dari ketiga  SMA negeri 

di Kabupaten Jember, yaitu: (1) SMAN 4 Jember, (2) SMAN 1 Kalisat dan (3) 

SMAN Pakusari, pembelajaran sejarah pada kelas X masih terpaku kepada buku 

paket dan LKS saja belum ada tambahan sumber belajar yang lain, menurut para 

pendidik dibutuhkan tambahan sumber belajar lain, agar peserta didik dapat lebih 

memahami pembelajaran sejarah. Menurut peserta didik pendidik sering 

menyampaikan materi terlalu cepat, dan peserta didik mengiginkan sumber belajar 

mereka lebih bervariasi, menyenangkan dan tidak membosankan. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilaksanakan kepada pendidik (lampiran C hal. 60) mata 

pelajaran sejarah Indonesia kelas X mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Budha  

hanya disampaikan sesuai apa yang ada di buku pegangan mereka. Menurut 

pendidik di ketiga sekolah tersebut juga membutuhkan sumber belajar tambahan 

untuk menambah pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Budha.  
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Angket karakteristik peserta didik dalam gaya belajar yang dibagikan di 

SMAN 4 (lihat lampiran E.1 bagian a hal 68) menunjukkan bahwa peserta didik 

pada kelas X MIPA 7 memiliki gaya belajar auditorial sebesar 34%, gaya belajar 

visual sebesar 38% dan gaya belajar kinestik sebesar 28%, sehingga dapat 

disimpulkan peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Selain 

melakukan analisis karakteristik peneliti juga melaksanakan analisis  daya tarik 

peserta didik terhadap pembelajaran sejarah khususnya pada materi kerajaan-

kerajaan Hindu-Buddha dan bahan ajar yang diminati, hasilnya peserta didik 

memiliki minat terhadap pembelajaran sejarah yang mencapai 69,12% (lihat 

lampiran E.1 bagian b hal 71), dan minat peserta didik terhadap bahan ajar yang 

diinginkan. Jumlah keseluruhan peserta didik yaitu 34 orang, rata-rata mereka 

memilih bahan ajar cetak (lihat lambiran E.1 bagian b.1 hal 74). Berdasarkan dari 

data yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa peserta didik di SMAN 4 

Jember lebih memilih bahan ajar cetak untuk materi kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha yang akan difokuskan pada materi Kerajaan Tarumanegara.  

Angket karakteristik peserta didik dalam gaya belajar yang dibagikan di 

SMAN 1 Kalisat, menunjukkan bahwa peserta didik kelas X MIPA 3 memiliki 

gaya belajar auditorial sebesar 34%, gaya belajar visual sebesar 36% dan gaya 

belajar kinestik sebesar 30% (lihat lampiran E.2 bagian a hal 82), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik memiliki gaya belajar visual. Selain melakukan 

analisis karakteristik peneliti juga melaksanakan analisis  daya tarik peserta didik 

terhadap pembelajaran sejarah khususnya pada materi kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha dan bahan ajar yang di minati, hasilnya peserta didik memiliki minat 

terhadap pembelajaran sejarah yang mencapai 67,14% (lihat lampiran E.2 bagian 

b hal 85), dan minat peserta didik terhadap bahan ajar yang diinginkan. Jumlah 

keseluruhan peserta didik yaitu 35 orang. Mereka rata-rata memilih bahan ajar 

cetak (lihat lampiran E.2 bagian b.1 hal 88). Berdasarkan data yang telah 

dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik SMAN 1 Kalisat lebih 

memilih bahan ajar cetak untuk materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang akan 

difokuskan pada materi Kerajaan Tarumanegara. 
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Angket karakteristik peserta didik dalam gaya belajar yang dibagikan di 

SMAN Pakusari menunjukkan bahwa peserta didik kelas X Sosial 1 memiliki 

gaya belajar auditorial sebesar 28%, gaya belajar visual 38% dan gaya belajar 

kinestik 34% (lihat lampiran E.3 bagian a hal 95) sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peserta didik memiliki gaya belajar visual. Selain melakukan 

analisis karakteristik peneliti juga melaksanakan analisis daya tarik peserta didik 

terhadap pembelajaran sejarah khususnya pada materi kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha dan bahan ajar yang di minati, hasilnya peserta didik memiliki minat 

terhadap pembelajaran sejarah yang mencapai 67,28% (lihat lampiran E.3 bagian 

b hal 97), dan minat peserta didik terhadap bahan ajar yang diinginkan. Jumlah 

keseluruhan peserta didik yaitu 27 orang. Mereka rata-rata lebih memilih bahan 

ajar cetak  (lihat lampiran E.1 bagian b.1 hal 100). Berdasarkan dari data yang 

telah didapat dari SMAN Pakusari dapat disimpulkan bahwa peserta didik lebih 

memilih bahan ajar cetak untuk materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang akan 

difokuskan pada materi Kerajaan Tarumanegara.  

Hasil dari  ketiga SMA Negeri yang diteliti, yaitu SMAN 4 Jember, SMAN 

1 Kalisat dan SMAN Pakusari, diambil rata-rata peserta didik memiliki gaya 

belajar auditorian 32,50%, gaya belajar visual 37,08% dan gaya belajar kinsestik 

30,42% (lihat lampiran F hal 106), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peserta didik pada tiga sekolah tersebut memiliki kecenderungan gaya belajar 

visual. hasil analisis daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran sejarah 

mencapai sekitar 67,88% (lihat lampiran G hal 106). Peneliti juga melakukan 

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

H hal 106), dari hasil keseluruhan peserta didik lebih banyak yang memilih bahan 

ajar cetak seperti buku paket. Data yang telah didapat akan digunakan sebagai 

acuan untuk mengembangkan bahan ajar. Paparan data di atas dapat disimpulkan 

bahwa peneliti akan mengembangkan modul berbasis Quantum Learning, sebuah 

modul yang menyenangkan untuk variasi sumber belajar peserta didik yang 

dikemas dalam bentuk cetak. 

 Modul adalah seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain 
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secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan 

yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya 

Widodo dan Jasmadi (dalam Lestari, 2013:1). Modul memiliki sifat mandiri, yang 

berarti modul disusun secara sistematis yang disesuaikan dengan peserta didiknya 

sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri, optimal, dan juga disajikan 

dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Modul 

memiliki beberapa karakteristik agar bisa menjadi modul yang baik yaitu, (1) self 

instructional (belajar mandiri), (2)  self contained (bersifat lengkap),(3) stand 

alone (berdiri sendiri), (4) Adaptif  (menyesuaikan diri), (5) user friendly 

(bersahabat atau akrab dengan penggunanya). Modul adalah sumber belajar yang 

fungsinya sama dengan pendidik di dalam kelas saat pembelajaran secara 

langsung. Selama ini pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang memiliki 

banyak hal yang harus diingat misalnya tanggal, tahun, peristiwa, serta 

permasalahan lain. Pendidik cenderung menjelaskan terlalu cepat dan tidak runtut, 

sedangkan peserta didik memiliki kemampuan berfikir yang berbeda-beda, selain 

itu keterbatasan waktu belajar di sekolah yang kurang. 

Modul adalah salah satu sumber belajar yang mampu mengatasi 

permasalahan tersebut, dengan modul peserta didik dapat melakukan 

pembelajaran secara mandiri dengan kemampuan berfikir mereka masing-masing. 

Modul bermanfaat bagi peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri di mana 

saja dan kapan saja, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta dapat belajar 

dengan lebih terarah dan sistematis (Purwanto 2007:9). Modul sendiri dibutuhkan 

di dalam pembelajaran sejarah, menurut Hasan (2005:107)  pembelajaran sejarah 

membutuhkan sumber dan juga bahan ajar yang memberikan pengetahuan bagi 

peserta didiknya dan bukan hanya memberikan kegiatan hafalan yang 

mengakibatkan peserta didik tidak menemukan maknanya. Menurut 

Kemendikbud (2014:10), pembelajaran berfokus pada keterampilan peserta didik 

untuk memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta 

dan juga konsep yang diperlukan. Strategi dalam pembelajaran sejarah sangat 

dibutuhkan, strategi yang dapat mempertajam daya ingat, memperkuat 

pemahaman, lewat bahan ajar yang menyenangkan, serta membangkitkan 
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kreatifitas peserta didik, mampu menerapkan interaksi antar peserta didik dan 

pendidik, dan lingkungannya adalah pembelajaran berbasis Quantum Learning. 

Peneliti akan mengembangkan modul berbasis Quantum Learning yang 

mendorong peserta didik untuk belajar melalui pembelajaran yang menyenangkan 

dengan konsep yang ada di dalam pembelajaran Quantum Learning. Seperti 

tumbuhkan, alami, dan namai memberikan rincian dari materi, demonstrasikan, 

materi kita ulang sebagai umpan balik setelah mempelajari materi di akhir 

pembelajaran, dan di dalam modul akan ditambahkan, tahukah kamu yang berisi 

pemberian informasi lain untuk menambah pengetahuan, serta kata-kata jitu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2016) menyatakan bahwa 

menggunakan modul berbasis Quantum Learning efektif dan layak digunakan 

sebagai bahan ajar SMA pada mata pelajaran kimia. Ningrum (2016) menyatakan 

bahwa memberikan peningkatan pada respon peserta didik dan efektif digunakan 

sebagai bahan ajar. Pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis Quatum 

Learning diterapkan agar peserta didik bisa belajar secara mandiri. Modul yang 

sudah dikemas dilengkapi dengan evaluasi, petunjuk-petunjuk penggunaan yang 

bisa dilaksanakan dengan mandiri, dan juga dapat disesuaikan dengan kecepatan 

mereka untuk bisa memahami pelajaran. Modul hanya sebagai fasilitator untuk 

menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. 

Kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan pada jenjang SMA,SMK, dan MA 

mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta didik kelas X 

sampai dengan XII. Pembelajaran sejarah memiliki makna dan juga posisi yang 

strategis. Menurut kemendikbud di dalam buku materi pelatihan guru 

implementasi kurikulum 2013 yang diterbitkan pada tahun 2014 yang menyatakan 

bahwa pembelajaran sejarah memiliki makna dan juga posisi yang strategis. 

Peserta didik diharapkan mampu mencapai tujuan dari pembelajaran sejarah 

Indonesia dibantu dengan menggunakan bahan ajar modul berbasis Quantum 

Learning yang disusun dengan menggunkan model ADDIE. Modul berbasis 

Quantum Learning digunakan utuk sumber belajar tambahan sebagai penunjang 

pembelajaran sejarah. Pembelajaran menggunakan LKS dan buku paket dirasa 

kurang untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 
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sejarah hal ini dapat dilihat dari kurang tertariknya peserta didik pada 

pembelajaran sejarah dengan berbagi permasalahan yang mereka rasakan, peneliti 

berharap dengan menggunakan modul berbasis Quantum learning yang memuat 

materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha (Kerajaan Tarumanegara) bisa 

membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah dan 

pendidik lebih mudah untuk menyampaikan materi dengan cara yang 

menyenangkan. 

Pendidik dapat memanfaatkan modul berbasis Quantum learning untuk 

mempermudah menyampaikan pelajaran, memperjelas penyampaian materi, 

mengkonstruksi untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif , menarik, 

dan bermakna di dalam penerapan tersebut. Adanya modul di dalam mata 

pelajaran sejarah dapat digunakan untuk mengatasi beberapa permasalah 

pembelajaran sejarah seperti kurangnya bahan ajar yang variatif, peserta didik 

yang sulit menyerap materi, pembelajaran sejarah yang cenderung membosankan, 

pendidik yang menjelaskan terlalu cepat seperti yang dialami oleh beberapa 

sekolah seperti di SMAN 4 Jember kelas X, SMAN 1 Kalisat kelas X, dan SMAN 

Pakusari kelas X. Ketiga sekolah tersebut masih menggunakan LKS dan buku 

paket sebagai bahan ajar. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan sumber 

belajar yang tidak membosankan, sehingga menurut peneliti membutuhkan modul 

berbasis Quantum Lerning agar pembawaan pembelajaran sejarah lebih 

menyenangkan, dan memberikan makna bagi peserta didik. Modul akan dibuat 

dengan langkah-langkah yang ada di dalam Quantum Learning yaitu tumbuhkan, 

alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. (DePother,2010: 39-40). 

Pembuatan modul ini juga untuk mendorong peserta didik untuk belajar mandiri 

dan juga mendorong peserta didik untuk berfikir scientific sesuai dengan tuntutan 

didalam kurikulum 2013 atas pertimbangan tersebut peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Modul 

Berbasis Quantum Learning dengan Menggunakan Model ADDIE pada Mata 

Pelajaran Sejarah untuk SMA Kelas X” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang ditemukan 

beberapa permasalahan yang dihadapi seperti : (1) guru telalu cepat menerangkan, 

(2) pembelajaran sejarah yang membosankan, (3) bahan ajar yang kurang menarik 

dan kurang variasi, (4) peserta didik yang kurang bisa memahami materi pelajaran 

sejarah, (5) perlunya sumber belajar lain, (6) kurangnya sumber belajar yang 

membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Budha (Kerajaan Tarumanegara). 

Penyelesaikan masalah tersebut dengan mengunakan modul berbasis 

Quantum Learning untuk membantu peserta didik lebih mudah memahami 

pelajaran sejarah lewat bahan ajar yang menyenangkan dan dapat memberikan 

makna bagi peserta didik, oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian 

pengembangan ini adalah: 

1) Bagaimana hasil validasi ahli terhadap modul berbasis Quantum Learning 

dengan menggunakan model ADDIE pada mata pelajaran sejarah kelas X 

SMA? 

2) Bagaimana tingkat efektivitas modul berbasis Quantum Learning dengan 

menggunakan model ADDIE pada mata pelajaran sejarah kelas X SMA ? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1) Menghasilkan produk berupa modul berbasis Quantum Learning yang 

tervalidasi ahli bahasa, ahli desain, dan ahli materi. 

2) Menghasilkan produk berupa  modul berbasis Quantum Learning yang 

efektif digunakan sebagai sumber belajar  mata pelajaran sejarah kelas 

X SMA. 

 

1.4 Spesifikasi Produk Pengembangan  

Produk pengembangan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah 

berbentuk  modul berbasis Quantum learning yang akan dikembangkan melalui 

model desain ADDIE. Modul berbasis Quantum learning ini dilengkapi dengan 
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komponen-komponen yang  bisa mendukung peserta didik untuk belajar secara 

aktif dan menyenangkan.  Ditujukan untuk peserta didik kelas X SMA, Modul ini 

akan dikemas sesuai dengan karakteristiknya yaitu: (1) self instruction, (2) self 

assesment, (3) stand alone, (4) self contained, (5) user friendly, (6) adaptif. 

Didalam modul akan berisi tentang materi kerajaan-kerajaan Hindu- Budha 

(Kerajaan Tarumanegara), spesifikasi modul ini sebagai berikut :  

1) Produk ini berupa modul berbasis Quantum Learning berisi K.D 3.6. 

Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan 

kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia dan 

menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih ada pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini, yang mana nantinya modul akan terfokus 

pada materi Kerajaan Tarumanegara.  

2) Didalam modul ini akan menggunakan bahasa yang komunikatif dan 

disusun secara sistematis dan sesuai dengan langkah-langkah Quantum 

Learning, serta memposisikan peserta didik sebagai subjek sehingga 

peserta didik menjadi lebih aktif. 

3) Penjabaran materi yang berada pada modul ini akan didesain agar peserta 

didik bisa aktif dan merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran dan 

tidak merasa bosan, karena pembelajaran Quantum Learning sendiri 

adalah pembelajaran yang menyenangkan. 

4) Modul akan berisi contoh-contoh yang akan dikaitkan dengan kehidupan 

nyata saat ini sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami materi. 

5) Modul Quantum Learning ini dapat digunakan oleh pendidik maupun 

peserta didik sebagai sumber belajar. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

Pengembangan modul berbasis Quantum learning ini diharapkan 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berkut : 

1) Pengembangan modul berbasis Quantum Learning pada pembelajaran 

sejarah dapat digunakan untuk sumber belajar bagi peserta didik pada 
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pembelajaran sejarah untuk memberi variasi jenis sumber belajar yang 

digunakan. 

2) Pengembangan modul berbasis Quantum learning pada mata pelajaran 

sejarah dapat berguna sebagai sarana sumber belajar yang mengatasi 

rasa malas, bosan, serta bahan ajar yang kurang bisa memberikan 

stimulus pada peserta didik. 

3) Pengembangan modul berbasis Quantum learning pada mata pelajaran 

sejarah dapat memudahkan dan memfasilitasi peserta didik agar dapat 

mudah memahami pelajaran dan merasa nyaman saat pembelajaran. 

4) Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap peninggalan-

peninggalan yang berkaitan dengan Kerajaan Tarumanegara. 

5) Pengembangan modul berbasis Quantum learning ini bisa digunakan 

oleh peneliti selanjutnya sebagai motivasi untuk melakukan penelitian 

pengembangan selanjutnya. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Penelitian pengembangan ini memiliki asumsi dan keterbatasan yang 

terdapat dalam pengembangan ini yakni sebagai berikut: 

1.6.1 Asumsi 

Asumsi ini merupakan suatu anggapan dasar atas suatu pemikiran tentang 

sebuah objek penelitian yang sebenarnya masih perlu dibuktikan. Beberapa 

asumsi dalam pengembangan modul berbasis Quatum Learning pada  

pembelajaran sejarah ini meliputi : 

1) Pengembangan modul membelajaran sejarah berbasis Quantum Learning 

untuk kelas X dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga motivasi, minat, serta gairah belajar peserta didik akan 

meningkat; 

2) Modul pembelajaran sejarah berbasis Quantum Learning dapat menjadi 

alternatif  pilihan sumber belajar selain Buku Paket dan LKS; 

3) Modul pembelajaran sejarah berbasis Quantum Learning dapat 

meningkatkan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik, 
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karena dalam modul pembelajaran sejarah berbasis Quantum Learning 

berisi materi secara konseptual, refleksi diri, serta tugas kelompok. 

4) Modul pembelajaran sejarah berbasis Quantum Learning dapat membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran sejarah yang diharapkan. 

 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan  

Adapun beberapa keterbatasan dalam pengembangan modul pembelajaran 

sejarah meliputi: 

1) Pengembangan modul berbasis Quantum learning hanya terbatas untuk 

peserta didik kelas X SMA. 

2) Media yang dikembangkan terbatas pada pengembangan modul cetak. 

3) Keterbatasan materi yang dikembangkan, materi ini bersifat 

multidimensional dan luas, sehingga pengembangan pada penelitian ini 

hanya dibatasi pada materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha (Kerajaan 

Tarumanegara). 

4) Pengembangan modul berbasis Quantum learning ini sendiri 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang sifatnya bertahap jadi 

tidak bisa diacak atau memilih tahap mana yang akan didahulukan. 

5) Materi kerajaan yang sumbernya sangat terbatas, jadi materi yang 

dikembangakan kurang sempurna. 

6) Keterbatasan kemampuan dari peneliti sehingga skripsi ini tidak sempurna. 

 

1.7 Batasan Istilah  

Batasan istilah diperlukan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan, beberapa istilah tersebut: 

1) Pengembangan menurut (Sugiyono, 2014:297)  merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan juga untuk diuji 

keefektifannya. 

2) Modul Pembelajaran menurut (Prastowo, 2014: 106) diartikan sebagai  

sebuah produk yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka 
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agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan atau 

bimbingan yang minimal dari pendidik.  

3) Quantum learning menurut (Deporter,2016) adalah pendekatan 

pembelajaran yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan 

kreasi peserta didik lewat bahan ajar yang menyenangkan.   

4) Model ADDIE diartikan sebagai model desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan desain sistem pembelajaran yang 

sederhana dan mudah dipelajari, yaitu model ADDIE. Model ini sesuai 

dengan namanya, terdiri dari lima tahap utama, yaitu (A)nalysis, (D)esign, 

(D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation. 

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pengembangan modul berbasis Quantum Learning 

pada pembelajaran sejarah kelas X dengan menggunakan model ADDIE adalah : 

Bab I pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, pentingnya pengembangan, spesifikasi dari 

produk pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, batasan istilah 

dan juga sistematika dari penulisan. 

Bab II memaparkan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang 

kajian teoritik yang berkaitan dengan kajian penelitian pengembangan yaitu 

urgensi modul dalam pembelajaran sejarah, devinisi modul, pembelajaran sejarah, 

pembelajaran Quantum Learning, model ADDIE, efektivitas dalam pembelajaran 

sejarah. Pada Bab III dipaparkan tentang metode pengembangan, menjelaskan 

tentang hakikat  penelitian pengembangan, desain penelitian pengembangan 

ADDIE, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Bab IV hasil 

pengembangan berisi tentang penyajian data uji coba, analisis data, dan revisi 

produk berdasarkan dari analisis. Bab V kajian dan Bab VI berisi penutup yang 

menyajikan kesimpulan dan saran. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Urgensi Modul Dalam Pembelajaran Sejarah  

Modul mempunyai peran yang cukup penting di dalam pembelajaran, baik 

bagi pendidik ataupun peserta didik dalam pembelajaran klasikal, individual 

maupun kelompok (Belawati, 2003:14-19). Kurikulum 2013 mengharuskan 

pendidik mempunyai kemampuan untuk mengembangkan materi 

pembelajarannya yang telah disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan 

peserta didiknya, salah satunya dengan menggunakan modul pembelajaran untuk 

melakukan pembelajaran sejarah. 

Modul adalah sumber belajar cetak yang telah dirancang untuk bisa 

dipelajari secara mandiri oleh peserta didik pada saat pembelajaran sedang 

berlangsung atau pada saat melakukan pembelajaran sendiri di rumah. Modul bisa 

dipelajari secara mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk 

untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, yang berarti pembaca dapat 

melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Bahasa, 

pola, serta sifat kelengkapan lainnya yang terdapat di dalam modul itu sendiri 

seperti diatur sehingga di dalam modul seolah-olah merupakan “bahasa pengajar” 

atau bahasa pendidik yang sedang memberikan pembelajaran di dalam kelas 

kepada peserta didiknya, maka dari itu sering disebut bahan instruksional mandiri. 

Pengajar atau pendidik tidak secara langsung memberikan pelajaran atau 

mengajarkan materi kepada peserta didiknya dengan melakukan tatap muka, tetapi 

cukup dengan cara menggunakan modul (Depdiknas,2008:3). Modul sendiri 

memiliki kelebihan yaitu dapat meminimalisir peran pendidik di dalam 

pembelajaran karena pendidik hanya berperan sebagai fasilitator. 

Penggunaan modul dalam pembelajaran sesuai dengan pendekatan di dalam 

kurikulum 2013 yaitu pembelajaran SCL (Student Centered Learning). 

Pendekatan seperti ini dibutuhkan oleh peserta didik untuk proses 

pembelajarannya. Pendidik sendiri akan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk melakukan pembelajaran secara mandiri sehingga proses 
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pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pendekatan SCL 

menempatkan peserta didik untuk berperan secara aktif didalam proses 

pembelajaran. Berbeda halnya dengan TCL (Teacher Centered Learning) yang 

melakukan pembelajaran berpusat pada pendidik dan ini kurang melibatkan 

peserta didik, karena pendidik cenderung melakukan ceramah. 

Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang menerangkan pada 

kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga berfikir historis dalam mengkaji 

peristiwa masa lampau untuk menjadikan pedoman kehidupan masa kini dan masa 

depan. Lewat modul yang akan dikembangkan diharapkan dapat menghadirkan 

peristiwa masa lampau di dalam pembelajaran melalui gambar-gambar sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Modul didesain secara sistematis sebagai 

bahan ajar cetak pada pembelajaran sejarah Indonesia. Modul ini dibuat untuk 

meningkatkan daya tarik dan juga minat belajar peserta didik secara mandiri 

dalam pembelajaran sejarah. Berikut akan dipaparkan tentang definisi modul serta 

pembelajaran sejarah. 

 

2.2 Modul  

Modul adalah sebuah bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat 

digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran secara mandiri karena di dalamnya 

telah dilengkapi petunjuk untuk melakukan pembelajaran mandiri. Pembaca dapat 

melakukan aktivitas belajarnya tanpa tergantung oleh pendidik secara langsung 

(Depdiknas, 2008:3). Menurut (Prastowo, 2015:106) modul adalah bahan ajar 

yang telah disusun secara sistematits dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik, sesuai dengan tingkat pengetahuan dan juga usia peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara mandiri, dengan 

bantuan dan juga bimbingan seminimal mugkin dari pendidik.  

 

2.2.1 Fungsi dan Tujuan Penulisan Modul  

Modul mempunyai banyak arti yang berkenaan dengan kegiatan belajar 

secara mandiri seorang dapat melakukan pembelajaran kapan dan di mana saja. 

Karena konsep dari pembelajaran yang demikian, maka kegiatan tersebut juga 
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tidak terpaku pada masalah tempat, bahkan orang yang berdiam di tempat yang 

jauh dari pusat penyelenggara pun bisa mengikuti pola belajar seperti ini. Terkait 

dengan itu, modul memiliki tujuan dan juga fungsi sebagai berikut : 

 

2.2.1.1 Tujuan Dari Modul. 

Bahan ajar modul memiliki tujuan,  yaitu sebagai berikut: 

1) Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbal; 

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan juga daya indra, baik peserta 

didik maupun pendidik; 

3) Dapat digunakan secara tepat dan juga bervariasi, seperti meningkatkan 

motivasi dan juga gairah belajar, mengembangkan kemampuan dalam 

berinteraksi langsung dengan lingkungannya, dan juga sumber belajar 

lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri sesuai 

dengan kemampuan dan juga minat; 

4) Memungkinkan peserta didik atau pelajar dapat mengukur atau 

mengevaluasi sendiri hasil belajarnya (Depdiknas, 2008:5-6). 

 

2.2.1.2 Fungsi Dari Modul  

Modul memiliki beberapa fungsi sebagai bahan ajar (Prastowo, 2015:107-

108), yaitu : 

1) Mandiri 

Penggunaan modul yang di dalam proses pembelajarannya berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik belajar mandiri tanpa tergantung 

kepada pendidik. 

2) Pengganti fungsi pendidik 

Penggunaan modul mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik 

dan juga mudah dipahami oleh pendidik. 

3) Sebagai alat evaluasi 

Modul peserta didik dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri 

tingkat penguasaanya terhadap materi yang telah dipelajari. 
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4) Bahan rujukan 

Modul juga bisa digunakan sebagai bahan rujukan untuk peserta didik. 

Hasil belajar seseorang dapat diperoleh dari pengalaman mereka langsung, 

dari kenyataan yang terdapat di lingkungan sekitar mereka, dari benda tiruan, dan 

juga sampai kepada lambang abstrak. Hal tersebut sesuai dengan kerucut 

pengalaman Edgar Dale yang berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik. 

Gambar. 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Sumber: (Warsita, 2008:12) 

 

2.2.2 Karakteristik Modul  

Modul memiliki beberapa karakteristik agar bisa dikatakan sebagai modul 

yang baik dan juga modul yang menarik. Berikut adalah karakteristik dari modul 

yaitu : 

1) Self Instructional (Mampu Belajar Mandiri) 

Melalui modul peserta didik dapat belajar secara mandiri dan tidak 

bergantung kepada pihak lain. Sesuai dengan tujuan modul yaitu peserta 

didik mampu belajar secara mandiri. 
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2) Self Contained (Bersifat Lengkap) 

Self contained adalah seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi 

dan juga sub-kompetensi ada dalam cakupan modul secara utuh. Jika 

diharuskan membagi sebuah materi maka harus dilakukan secara hati-hati 

dan memperhatikan keluasan dari kompetensi atau sub-kompetensi yang 

harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. 

3) Stand Alone (Berdiri Sendiri) 

Stand Alone yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung kepada 

bahan ajar lain atau tidak harus digunakan dengan bahan ajar lain secara 

bersamaan. 

4) Adaptif  (Menyesuaikan Diri) 

Modul sendiri hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan juga teknolongi. Dapat dikatakan adaptif jika 

modul dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan fleksibel digunakan 

diberbagai tempat. 

5) User Friendly (Bersahabat dengan penggunanya) 

Modul juga harus memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat dengan 

si pengguna. Setiap instruksi dan juga paparan informasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon. (Depdiknas, 2008:3-5) Penggunaan 

bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan juga menggunakan istilah 

istilah yang umum digunakan merupakan bentuk dari user friendly. 

 

2.2.3 Prinsip Pengembangan Modul 

Modul sendiri merupakan salah satu bentuk bahan ajar dalam pembelajaran 

yang dapat  berfungsi sama dengan pendidik pada pembelajaran secara langsung. 

Oleh karena itu, penulisan modul sendiri harus didasarkan kepada prinsip-prinsip 

belajar dan juga bagaimana pendidik mengajar dan peserta didik dapat menerima 

pelajaran. Berikut ini dijelaskan prinsip-prinsip penulisan modul yang didasarkan 

pada prinsip belajar. 
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Belajar sendiri merupakan proses perubahan perilaku yang disebabkan oleh 

adanya rangsangan dari lingkungan. Terkait dari hal tersebut penulisan modul 

sendiri dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1) Peserta didik perlu diberikan secara jelas hasil belajar yang menjadi tujuan 

pembelajaran sehingga mereka dapat menyiapkan harapan dan dapat 

menimbang untuk diri sendiri apakah mereka telah mencapai tujuan 

tersebut atau belum mencapainya pada saat melakukan pembelajaran 

menggunakan modul; 

2) Peserta didik perlu diuji untuk bisa menentukan apakah mereka sudah 

mencapai tujuan dari pembelajaran. Maka dari itu pada penulisan modul, 

tes perlu dipadukan ke dalam pembelajaran supaya dapat memeriksa 

ketercapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang 

sesuai; 

3) Bahan ajar juga perlu diurutkan sedemikian rupa sehingga memudahkan 

peserta didik untuk mempelajarinya. Urutan bahan ajar tersebut adalah 

dari hal yang mudah ke hal yang sulit dari yang diketahui ke yang tidak 

diketahui, dari pengetahuan dan penerapan; 

4) Peserta didik perlu disediakan umpan balik sehingga mereka dapat 

memantau proses belajar dan mendapatkan perbaikan bilamana 

diperlukan, misalnya dengan memberikan kriteria atas hasil tes yang 

dilakukan secara mandiri (Depdiknas, 2008:9). 

 

2.2.4 Langkah-Langkah Pembuatan Modul 

Upaya untuk penyusunan modul tebagi mnjadi 4 tahapan yang harus 

dilakukan, sebagai berikut: (1) analisis kurikulum, (2) penentuan judul-judul 

modul, (3) pemberian kode modul, dan (4) penulisan modul (Prastowo, 2014: 

118). Selain itu juga dijelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan modul 

secara lebih dalam dan runtut yaitu: (1) analisis kebutuhan modul, (2) penyusunan 

Draf, (3) uji coba, (4) validasi, (5) revisi (Depdiknas, 2008:12-16). Semua 

langkah tersebut dapat diuraikan mengenai penjelasannya sebagai berikut: 
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1) Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis kompetensi 

atau tujuan untuk menentukan jumlah dan judul dari modul yang dibutuhkan 

untuk mencapai garis-garis besar program yang ditetapkan. Analisis kebutuhan 

modul bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul 

yang harus dikembangkan. Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

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

pembelajaran yang akan disusun modul; 

b) Identifikasi dan tentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dipersyaratkan; 

c) Tentukan judul modul yang akan ditulis; 

d) Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal 

pengembangan modul. 

2) Penyusunan Draft 

Penyusunan draft modul merupakan proses penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau sub-kompetensi 

menjadi satu kesatuan yang sistematis. Penyusunan draft modul dapat 

dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: 

a) Tetapkan judul modul; 

b) Tetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus diciptakan oleh 

peserta didik setelah selesai mempelajari modul; 

c) Tetapkan tujuan antara lain 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 dalam modul hendaknya menghasilkan  

sekurang-kurangnya mencakup: 

a) Judul modul; menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam 

modul;  
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b) Kompetensi atau sub-kompetensi yang akan dicapai setelah 

menyelesaikan pembelajaran modul. 

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

peserta didik setelah mempelajari modul; 

d) Materi pelatihan 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) Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur kemampuan peserta 

didik dalam menguasai modul; 

g) Kunci jawaban dari soal; 

3) Uji Coba 

 Uji coba draft dalam kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas, 

guna mengetahui keterbatasan dan manfaat modul dalam pembelajaran sebelum 

modul tersebut digunakan secara umum. Uji coba draft modul memiliki tujuan 

sebagai berikut; 

a) Mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta didik dalam memahami 

dan menggunakan modul; 

b) Mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul; 

c) Mengetahui efektivitas modul di dalam membantu peserta didik 

mempelajari dan menguasai materi pembelajaran. 

Untuk melakukan uji draft modul dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

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

peserta yang akan diikutkan dalam uji coba; 

b) Susun instrumen pendukung uji coba; 

c) Distribusikan draft modul instrumen pendukung uji coba kepada peserta 

uji coba; 

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

kegitan yang harus dilakukan oleh peserta uji coba; 

e) Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba; 
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f) Proses dan kesimpulan hasil pengumpulan masukan yang dijaring 

melalui instrumen uji coba. 

Dari hasil uji coba diharapkan memperoleh masukan sebagai bahan 

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

yaitu, uji coba dilakukan dalam kelompok kecil yang dilakukan kepada 2-4 

peserta didik sedangkan uji coba lapangan adalah uji coba yang dilakukan kepada 

20-30 peserta didik. 

4) Validasi  

Validasi merupakan proses permintaan persetujuan atau pengesahan 

terhadap kesesuaian modul dengan kebutuhan. Pengakuan kesesuaian tersebut 

diperoleh dengan melibatkan pihak praktisi yang ahli sesuai dengan bidang-

bidang  terkait dalam modul. Validasi modul bertujuan untuk memperoleh 

pengakuan atau pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan sehingga modul 

tersebut layak dan cocok digunakan dalam pembelajaran. Validasi modul 

meliputi: (1) isi materi atau substansi modul; (2) penggunaan bahasa, (3) serta 

penggunaan metode instruksional. 

Validasi dapat diminta dari beberapa pihak sesuai dengan keahlian masing-

masing antara lain: 

a) Ahli substansi dari industri untuk isi atau materi modul; 

b) Ahli bahasa untuk penggunaan bahasa;  

c) Ahli metode instruksional untuk penggunaan instruksional untuk 

mendapatkan masukan yang komprehensif dan obyektif. 

Kegiatan validasi draft dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Siapkan dan gandakan draft modul yang akan dilakukan validasi sesuai 

dengan jumlah validator yang terkait; 

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; 
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e) Proses dan simpulkan pengumpulan masukan melalui instrumen validasi. 

Berdasarkan hasil validasi, maka akan dihasilkan draft modul yang telah 

mendapat masukan dan persetujuan dari para validator sesuai dengan bidangnya 

masing-masing.  

5) Revisi 

Revisi atau perbaikan merupakan proses penyusunan modul yang telah 

mendapat masukan dan persetujuan dari para validator. Kegiatan revisi bertujuan 

untuk melakukan finalisasi atau penyempurnaan akhir yang komprehensif 

terhadap modul, sehingga modul yang diproduksi sesuai dengan masukan dari 

kegiatan sebelumnya. Oleh sebab itu, perbaikan modul harus mencakup aspek-

aspek penting dalam penyusunan modul antara lain: 

a) Pengorganisasian materi; 

b) Penggunaan metode instruksional; 

c) Penggunaan bahasa; 

d) Pegorganisasian tata tulis. 

 

2.3 Pembelajaran Sejarah  

Pengajaran sejarah bisa diartikan sebagai suatu sistem, pengajaran sejarah 

berkaitan erat dengan manusia dalam ruang dan waktu (Kochhar, 2008:22). 

Berbeda dengan ilmu sejarah, pembelajaran sejarah (mata pelajaran sejarah) 

sendiri di dalam kurikulum sekolah tidak secara khusus bertujuan untuk 

memajukan ilmu atau juga melahirkan calon ahli sejarah karena di dalam 

pengajarah sejarah hanya bertujuan pada pendidikan pada umum yaitu hanya 

membentuk kepribadian dan juga mental peserta didik. 

Pembelajaran sejarah yang bisa dikatakan baik menurut Surbakti (2010:4) 

adalah pembelajaran sejarah yang bisa menumbuhkan kemampuan peserta didik 

untuk melakukan konstruksi di masa sekarang dengan mengaitkan masa lalu yang 

menjadi basis topik pembelajaran sejarah. Kemampuan melakukan konstruksi ini 

harus dikemukakan secara kuat agar pembelajaran tidak terjerumus dalam 

pembelajaran yang sifatnya konservatif. Pembelajaran sejarah menurut Kochhar 

(2008: 27-37), dijelaskan bahwa pembelajaran sejarah memiliki beberapa sasaran 
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diantaranya: (1) mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri, (2) 

memberikan gambaran yang tepat terhadap konsep waktu, ruang, dan juga 

masyarakat, (3) membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil 

yang telah dicapai oleh generasinya, (4) mengajarkan sebuah toleransi, (5) 

menampakkan sikap intelektual, (6) memperluas cakrawala intelektualitas, (7) 

mengajarkan prinsip-prinsip moral, (8) menanamkan orientasi kedepan, dan (9) 

memberikan pelatihan mental. Menurut Permendikbud No. 64 tahun 2013 

mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah disebutkan 

bahwa tujuan dari pembelajaran sejarah sendiri adalah sebagai berikut : 

1) Membangun pendidik agar dapat memahami nilai-nilai yang terkandung 

dalam suatu peristiwa sejarah; 

2) Menumbuhkan sikap meneladani kepemimpinan tokoh sejarah dalam 

kehidupan masa kini; 

3) Membangun semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan;  

4) Menumbuhkan kemampuan analisis terhadap peristiwa sejarah 

berdasarkan hubungan sebab akibat; 

5) Mengamalkan keteladanan dari tokoh sejarah dalam kehidupan masa kini;  

6) Menunjukan sikap peduli terhadap benda-benda peninggalan sejarah; 

7) Menumbuhkan kemampuan mengevaluasi oleh peserta didik terhadap 

suatu pristiwa sejarah berdasarkan kesahihan sumber dan penafsiran; 

8) Mendorong peserta didik melakukan penelitian sederhana tentang suatu 

peristiwa sejarah; 

9) Melatih peserta didik menulis cerita sejarah; 

Pembelajaran sejarah harus bersifat ilmiah, artinya peserta didik perlu 

adanya bimbingan dalam berfikir tetapi tafsiran dan penilaian tidak boleh 

dipaksakan, karena dapat mematikan daya pikir dari peserta didik. Di dalam 

bidang pembelajaran sejarah, terdapat tiga faktor yang harus dipahami tetang 

materi sejarah diantaranya (1) hakikat fakta sejarah, (2) hakikat penjelasan dari 

sejarah, dan (3) masalah objektivitas sejarah. 

Pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah tidak 

dikhususkan mempelajari fakta-fakta dalam sejarah sebagai ilmu namun 
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perpaduan antara sejarah dan tujuan pendidikan pada umumnya, walaupun 

demikian pembelajaran sejarah berusaha menampilkan fakta sejarah secara 

objektif. Meskipun masih dalam kerangka fakta sejarah yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan itu sendiri. 

Materi pembelajaran sejarah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

yaitu materi sejarah pada KD 3.6 Menganalisis karakteristik kehidupan 

masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha di Indonesia dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat indonesia masa kini. Adapun ranah kemampuan yang 

diukur adalah ranah kognitif C4 (menganalisis). Model dari pengambangan 

produk modul berbasis Quantum Learning ini peneliti menggunakan model 

ADDIE dengan alasan sesuai dengan tahapan produk yang akan dikembangkan 

yakni terdiri dari 5 tahapan pengembangan sehingga sesuai dengan harapan 

pengembang. 

 

2.4 Pembelajaran Quantum Learning 

Istilah dari (Quantum) adalah sebuah interaksi yang merubah energi menjadi 

cahaya. Quantum Learning pada awalnya hanya digunakan olah pakar-pakar 

fisika modern pada awal abad ke-20 dan kemudian berkembang secara luas ke 

dalam berbagai bidang termasuk ke dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang 

pendidikan  muncul konsep yang dinamakan pembelajaran kuantum (Quantum 

Learning) yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, baik yang 

sifatnya individual maupun kelompok. 

Quantum Learning menurut (DePother & Hernacki, 2013:14) berawal dari 

upaya yang dilakukan Dr. Georgi Lazanov, yaitu seorang pendidik yang bersal 

dari Bulgari yang melakukan eksperimen dengan “sugestology” atau 

“Suggestopedia” yang mempunyai prinsip bahwa sugesti itu dapat mempengaruhi 

hasil situasi belajar dan setiap detailnya mampu memberikan sugesti positif dan 

negatif. Ada beberapa tehnik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif, 

diantaranya mendudukkan siswa secara nyaman, meningkatkan partisipasi 
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individu, dan menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan sambil 

memberikan informasi. 

Pembelajaran kuantum ini merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu 

Quantum Learning. “Quantum Learning adalah sebuah kiat, petunjuk, serta 

seluruh proses belajar dan dapat mempertajam pemahaman dan juga daya ingat, 

serta membuat proses belajar menjadi suatu proses yang menyenangkan dan 

bermanfaat”. 

Quantum learning menurut (DePother & Hernacki, 2013:12-16) adalah 

interaksi-interaksi yang mengubah sebuah energi menjadi cahaya, yaitu interaksi, 

hubungan, dan juga inspirasi agar menghasilkan energi cahaya yang diasumsikan 

kekuatan energi sebagai bagian penting dari setiap interaksi manusia. Penggunaan 

rumus E=mc
2
, mengalihkan energi tersebut ke dalam analogi manusia yang secara 

fisik adalah sebuah materi. Kaitan inilah Quatum Learning menggabungkan 

sugestologi, tehnikan yang mempercepat belajar dan  keyakinan, dan juga metode 

tertentu, termasuk juga konsep-konsep kunci dari teori dan strategi belajar seperti 

halnya teori otak kiri dan otak kanan, teori otak triune (3 in 1) pilihan modalitas 

(visual, auditorial, dan kinestik), teori kecerdasan ganda, pendidikan  holistik 

(menyeluruh), belajar berdasarkan dari pengalaman, belajar dari sebuah simbol, 

dan juga stimulasi atau sebuah permainan. 

Berdasarkan dari berbagai pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Qunatum Learning adalah model pembelajaran yang menyenangkan, serta 

menyertakan segala bentuk dinamika yang dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran, dan segala ketekaitan, perbedaan, iteraksi serta aspek aspek yang 

dapat memaksimalkan pembelajaran. Quantum Learning dirancang didasari oleh 

tiga hal antara lain, landasan, prinsip, dan juga sintakmatik. 

 

2.4.1 Landasan Quantum Learning  

Quantum Learning memiliki dua konsep utama yang digunakan untuk 

mewujudkan energi guru dan juga siswa menjadi sebuah cahaya belajar yaitu, 

sebuah percepatan untuk mengikis hambatan-habatan belajar. Memfasilitasi  

belajar utuk mempermudah kegiatan belajar peserta didik. Percepatan dan fasilitas 
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belajar akan mendukung asas utama dari pembelajaran Quantum Learning yaitu 

“Bawalah dunia kita ke dunia mereka dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. 

Landasan dari pembelajaran Quantum Learning tersebut mengisyaratkan 

pentingnya seorang guru agar bisa memasuki dunia anak sebagai langkah awal 

untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Memasuki dunia anak merupakan cara 

untuk guru agar dapat memimpin, menuntun, dan juga memudahkan pembelajaran 

peserta didik untuk bisa meraih pembelajaran yang optimal. Salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah mengaitkan apa yang diajarkan dengan peristiwa-

peristiwa, pikiran dan juga perasaan, yang diperoleh dalam kehidupan baik di 

sekolah, rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Setelah keterkaitan itu 

terbentuk, guru dapat memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan, perkembangan, dan juga minat bakat dari peserta 

didik. 

 

2.4.2 Prinsip-prinsip Quantum Learning 

Prinsip-prinsip Quantum Learning terdiri dari lima komponen yaitu: (1) 

segalanya berbicara, (2) segalanya bertujuan, (3), pengalaman sebelum pemberian 

nama, (4) akui setiap usaha, (5) merayakan keberhasilan (Kosashi & Sumarna 

2013:78). 

1) Segalanya berbicara, artinya lingkungan tempat siswa belajar hendaknya 

dirancang agar siswa merasa nyaman dan menambah pesan belajar yang 

dapat diterima oleh siswa, yang berarti rancangan kurikulum, dan 

rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, tindakan, kata-

kata, serta kondisi lingkungan harus berbicara yang membawa pesan bagi 

para siswa. 

2) Segalanya bertujuan, artinya semua pengubahan pembelajaran tanpa 

terkecuali harus memiliki tujuan yang jelas dan terkontrol. Sumber-sumber 

dan juga fasilitas yang terlibat di dalam setiap pembelajaran pada 

prinsipnya untuk membantu siswa merubah perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 
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3) Pengalaman sebelum pemberian nama, artinya sebelum siswa belajar 

memberikan nama atau dengan kata lain mendefinisikan, membedakan, 

mengkategorikan, telah memiliki pengalaman terlebih dahulu tentang 

informasi yang berhubungan atau terkait dengan upaya pemberian nama 

tersebut. 

4) Akui setiap usaha, artinya semua usaha yang telah dilakukan peserta didik 

harus diberi pengakuan oleh guru dan juga peserta didik yang lain. Mereka 

berhak mendapatkan pengakuan atas apa yang mereka lakukan seperti 

kecakapan dan juga kepercayaan diri mereka. 

5) Merayakan keberhasilan, artinya setiap usaha dan juga hasil yang 

diperoleh di dalam pembelajaran wajib dirayakan. Hal ini diharapkan bisa 

memberi umpan balik dan juga motivasi untuk kemajuan peningkatan 

hasil belajar berikutnya. 

 

2.4.3 Kerangka Perancangan Quantum Learning  

Quantum Learning Menurut DePother (2010:39-40), kerangka perencanaan 

Quantum Learning dikenal dengan sebutan “TANDUR” artinya: 

1) Tumbuhkan, artinya dengan memberikan apresiasi yang cukup sehingga 

mulai sejak awal kegiatan yang dilakukan oleh siswa sudah termotivasi 

untuk belajar. Kemudian siswa dapat memahami dan mengerti Apa 

Manfaat Bagiku (AMBAK). Menurut DePorter (2010:49). AMBAK yaitu 

sebuah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat 

dan juga akibat-akibat dari suatu keputusan. 

2) Alami, artinya menciptakan dan mendatangkan pengalaman umum yang 

mudah dimengerti semua pelajaran serta dapat menumbuhkan “kebutuhan 

untuk mengetahui”. Hal ini dapat juga dilakukan dengan cara 

menggunakan permainan, memberikan tugas kelompok, simulasi, dan 

kegiatan yang mengaktifkan pengetahuan yang sudah diwakili oleh peserta 

didik.  

3) Namai, artinya penamaan untuk mengajarkan sebuah konsep, strategi 

belajar, dan juga kerangka berfikir. Mengajarkan informasi kepada 
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pendidik serta memberikan pengalaman sehingga pengetahuan yang 

didapat menjadi lebih berarti. Hal itu bisa dilakukan dengan cara 

menyediakan kata kunci, model, strategi, konsep, sebuah masukan, alat 

bantu, atau poster yang diletakkan di dinding.  

4) Demonstrasikan, artinya memberikan kemampuan kepada siswa agar bisa 

mengkaitkan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki dengan 

pengetahuan yang diberikan, sehingga siswa bisa menghayati dan 

menjadikannya pengalaman pribadi, pada tahap ini siswa diberikan 

kesempatan untuk “menunjukan bahwa mereka tahu” siswa perlu 

diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang 

mereka dapat dengan cara menerapkannya. 

5) Ulangi, artinya berikan kesempatan untuk mengulangi apa yang telah 

mereka pelajari, sehingga peserta didik secara langsung merasakan 

kesulitan yang akhirnya mendatangkan kesuksesan, kami bisa dan 

memang  bisa. Menurut (Sugiyanto 2010:90). Dengan adanya pengulangan 

maka akan  memperkuat koneksi syaraf. 

6) Rayakan, artinya pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan 

pengelolaan keterampilan dengan ilmu pengetahuan. 

 

2.4.4 Kelebihan dan kekurangan Quantum Learning. 

Adapun kelebihan dan kekurangan menurut DePorter (2015) dari metode 

Quantum Learning ini menurut : 

1) Quantum Laerning berpangkal dari psikologi kognitif. 

2) Meningkatkan motivasi. 

3) Menumbuhkan dan meningkatkan antusiasme. 

4) Menciptakan perilaku dan sikap kepercayaan diri.  

5) Selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa. 

6) Setiap pendapat siswa sangat dihargai. 

7) Susunan yang diciptakan kondusif, dinamis, dan interaktif. 

Disamping kelebihan dari kelebihan yang dimiliki, Quantum Learning juga 

memiliki kelemahan yaitu sebagai berikut : 
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1) Membutuhkan pengalaman yang nyata. 

2) Memerlukan fasilitas yang memadai. 

3) Banyak memakan waktu selama melakukan pesiapan. 

4) Dalam pembelajaran Quantum Learning guru harus memperhatikan gaya 

belajar siswa, sehingga guru bisa memfasilitasi sesuai dengan gaya 

belajarnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpukan, bahwa Quantum Learning 

sangat memperhatikan keaktifan, dan juga kreativitas peserta didik yang dapat 

dicapai. Mengarahkan seorang guru bisa menjadi guru yang baik. Baik yang 

berarti guru mempunyai ide-ide kreatif dalam memberikan pembelajaran dan 

pengetahuan dengan baik. Quantum Learning adalah model belajar yang bisa 

dilakukan oleh setiap individu dalam mencapai keefektifan belajar yang bisa 

dilakukan di mana saja.  

 

2.5 Modul Berbasis Quantum Learning  

Modul Menurut (Depdiknas, 2008) adalah salah satu bentuk bahan ajar yang 

dibentuk secara utuh dan juga sistematis, yang di dalamnya terdapat pembelajaran 

yang terencana dan juga didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan 

bahan ajar secara spesifik. 

Modul pembelajaran yang dikembangkan di Indonesia, merupakan suatu 

paket bahan pembelajaran  ( learning materials ) yang memuat deskripsi tentang 

tujuan pembelajaran, lembaran petunjuk pengajar, atau instruktur yang 

menjelaskan cara mengajar yang efisien, bahan bacaan bagi peserta didik, 

lembaran kunci jawaban pada lembar kertas kerja peserta, dan alat – alat evaluasi. 

Modul yang berupa paket belajar dan meliputi serangkaian pengalaman belajar 

yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik 

mencapai tujuan belajar.  

Quantum learning ialah  kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh  proses belajar 

yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar 

sebagai suatu proses yang menyenangkan dan juga bermanfaat”. Dalam  

pembelajaran Quantum diterapkan rumus AMBAK. Dengan menemukan manfaat 
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dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat memaknai proses pembelajaran 

yang diikutinya. 

Pembelajaran sejarah pada hakekatnya mempelajari objek peristiwa masa 

lampau. Cara untuk mempelajari objek kajian sejarah dapat melalui penghadiran 

kembali peristiwa sejarah kehadapan peserta didik. Tidak mungkin pelaku dalam 

peristiwa sejarah tersebut dihadirkan secara langsung. Maka dari itu untuk 

memaknai pembelajaran sejarah, dapat melalui simbol verbal , sumber bahan ajar, 

dan media untuk menarik minat peserta didik mau belajar sejarah. 

Modul pembelajaran sejarah berbasis Quantum Learning dapat digunakan 

dalam proses pemanggilan kembali peristiwa sejarah yang bersifat einmalig 

(unik). Terdapat beberapa bentuk bahan ajar yang lain, buku paket misalnya, akan 

tetapi dalam konteks peserta didik yang tidak memiliki minat baca tinggi modul 

berbasis Quantum Learning dapat menjadi alternatif pilihan yang tepat. Modul 

berbasis Quantum Learning akan memuat materi dalam pembelajaran sejarah 

namun dikemas menjadi bahasan yang menarik dan joyful learning. Sehingga 

dapat diasumsikan mendorong motivasi dan minat baca peserta didik sekaligus 

memaknai peristiwa sejarah. 

 

2.6. Argumentasi Penggunaan Model ADDIE 

Pengembangan merupakan sebuah pengembangan yang bertujuan untuk 

memperbaiki pendidikan. Model pengembangan sendiri merupakan suatu model 

yang didasarkan pada sistem untuk kebutuhan proses pembelajaran (Calinton, 

2011:5). Pengembangan sendiri merupakan cara yang sistematis, yang digunakan 

untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran, dan 

juga strategi yang digunakan untuk pendidikan. 

Proses yang dilakukan untuk mendesain atau merancang menurut (Setyorini 

2013:223) dilakukan dengan menggunakan model rancangan atau desain yang 

telah dikembangkan oleh beberapa ahli, misalnya Model Borg and Gall, Model 

R2D2, Model Dick and Carey, Model IDI, Model ADDIE, Model Kemp dan lain-

lain.  
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Alasan mengapa penelitian ini menggunakan Model ADDIE:  

1) Model ADDIE merupakan model prosedural yang menggambarkan 

pentingnya langkah-langkah sehingga meghasilkan sebuah produk. Model 

ini sama dengan karakteristik sejarah yang mementingkan kronologis 

waktu.  

2) Model ADDIE dirasa lebih mudah untuk digunakan untuk 

mengembangkan modul berbasis Quantum learning untuk peserta didik 

kelas X SMA. Program pembelajaran memerlukan perubahan pada elemen 

yang dipelajari selama fase desain atau pengembangan (Cheung, 2016:2). 

Dengan penggunaan model ADDIE akan lebih mudah untuk 

mengembangakan modul berbasis Quantum learning untuk peserta didik 

kelas X SMA yang diharapkan nanti pembelajaran sejarah bisa lebih 

efektif. 

Model  ADDIE sendiri menurut Thohari (2013:4) merupakan model yang 

sederhana yang menampilkan tahapan-tahapan komponen yang dikembangkan 

secara rinci, sehingga dapat membantu kemampuan awal mahasiswa yang ingin 

melaksanakan penelitian dan dapat juga digunakan untuk mengembangkan sebuah 

bahan ajar. 

 

2.7. Model ADDIE 

Penelitian pengembangan sendiri lebih dikenal dengan dengan Research 

and Development (R & D) yang mulai banyak dikembangkan dengan 

menghasilkan suatu produk dan desain atau sebuah rencana. Menurut Molenda 

(dalam Clinton, 2011:7) desain instruksional adalah desain yang menunjukkan 

bahwa sebuah bahan ajar, pelajaran, dan juga sistem secara keseluruhan dapat 

dikembangkan secara konsisten. 

Model ADDIE  merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development or 

Production, Implementation and Evaluation. Model ini lebih rasional dan lebih 

lengkap daripada model 4D, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media, dan bahan ajar. Model ADDIE dikembangkan oleh Dick 
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and Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran. Menurut Branch 

(2009:1) model sendiri adalah sebuah konsep untuk mengembangkan sebuah 

produk. Model ADDIE memiliki penerapan pembelajaran yang berpusat kepada 

peserta didik yang inovatif, otentik dan inspirasional. Produk yang dihasilkan 

nantinya memiliki konsep yang sistematis dalam development yang disesuaikan 

dengan gaya belajar peserta didik. Merancang modul dengan menggunakan model 

ADDIE agar menjadi modul yang efektif untuk digunakan sebagai sumber belajar 

peserta didik, karena ADDIE sendiri memiliki fungsi sebagai kerangka panduan 

untuk mengembangkan produk pendidikan. 

Model ADDIE memiliki lima tahapan untuk membuat produk yaitu 

Analyze, Desing, Develop, Implement, Evaluate (Branch, 2009). Pada setiap tahap 

prosedur memiliki ketentuan yang harus dilakukan, setiap tahap yang ada di 

dalam ADDIE tidak dapat diloncat atau tidak mengikuti prosedur tahapan. Tahap 

yang ada di dalam ADDIE harus dilakukan secara runtut, brikut skema model 

ADDIE: 

 

(Gambar 2.2 Model pengembangan ADDIE  (Umamah,2014:55 )) 

Proses pembuatan bahan ajar yang diambil dari sumber belajar peserta didik 

harus juga disesuaikan dengan kompetensi dan juga karakteristik peserta didik 
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yang mengikuti proses pembelajaran. Menurut Buttori (2003:14) menjelaskan 

langkah-langkah pembuatan bahan ajar : 

1) Melakukan analisis, Tahap analisis merupakan suatu proses 

mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu 

melakukan need assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi 

masalah, dan melakukan analisis tugas (task analysis). Oleh karena itu, 

output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil 

calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan 

analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Berikut untuk 

melakukan analisis taks : 

a. Langkah pertama melakukan analisis tujuan pembelajaran yang 

tercantum dalam kompetensi. 

Menganalisa kompetensi harus menentukan kompetensi yang 

termasuk dalam ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

Analisis materi pokok sama juga dengan identifikasi materi pembelajaran. 

Identifikasi materi pembelajaran disesuaikan juga dengan tingkatan dari 

aktivitas ranah pembelajarannya misalnya materi yang sesuai dengan ranah 

kognitif menekankan pada aspek intelektual, sehingga materi pun 

berhubungan denga fakta, konsep, dan juga prinsip. Materi untuk ranah 

afektif yang menekankan aspek perasaan, emosi, minat, dan juga sikap. 

Sehingga materi berhubungan dengan penghayatan, pemberian respon, dan 

juga penilaian. Materi ranah psikomotor erat hubungannya dengan materi 

yang menekankan pada keterampilan (Amri, 2013: 66-67).  Ranah 

psikomotor sendiri memiliki tujuan agar peserta didik mempunyai 

keterampilan yang dapat digunakaan di dalam kehidupannya. 

b. Melakukan analisis sumber belajar  

Sumber belajar sendiri digunakan sebagai materi di dalam proses 

pembelajaran itu sendiri. Proses dalam menganalisis sumber belajar di 

dalam membuat bahan ajar dapat disesuaikan dengan beberapa kriteria, 

antara lain (1) ketersediaan, berkenaan dengan sumber belajar yang ada di 

sekitar lingkungan belajar peserta didik; (2) sesuai, yaitu pembuatan bahan 
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ajar sesuai dengan kompetensi yang telah disesuaikan dengan materi 

pembelajaran di sekolah itu sendiri; (3) kemudahan, meliputi mudahnya 

mengakses baik ketika mendapatkan informasi pembuatan bahan ajar 

ataupun ketika praktik pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

2) Melakukan desain menurut buttori (2003:16), pada tahap ke dua ini  

diperlukan adanya desain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah 

awal yang harus dilakukan adalah dengan menganalisa dan juga 

mempelajari masalah dan menemukan alternatif yang akan digunakan 

untuk mengatasi kebutuhan yang diperlukan. 

3) Mengembangkan pada tahap ini memasuki tahap membuat, memberi, dan 

juga memodifikasi bahan ajar yang akan digunakan di dalam proses 

pembelajaran dan juga digunakan guna mencapai tuntutan kompetensi. 

Proses pengembangan dari bahan ajar ini sendiri disesuaikan dengan 

langkah-langkah dari desain pengembangan, yaitu mengembangkan 

sebuah bahan ajar sendiri. Mengembangakan bahan ajar dengan 

memodifikasi dari sumber-sumber belajar yang relevan dengan materi 

yang akan dikembangkan. 

4) Tahap pelaksanaan pada tahap ini merupakan tahap nyata, karena tahap ini 

sendiri memiliki makna penyampaian materi pembelajaran atau bahan ajar 

yang akan dikembangkan dalam penggunaan langsung (Buttori, 2003:15). 

Pada tahap ini merupakan tahap di mana melakukan pelaksanaan dari 

tahap-tahap yang telah dikembangakan sebelum-sebelumnya.  

Tahap selanjutnya adalah evaluasi, evaluasi sendiri adalah sebagai proses 

memberikan nilai terhadap langkah yang dikembangakan sebelumnya 

karena tahap satu dengan tahap yang lain saling berhubungan. Proses 

evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan klarifikasi terhadap 

kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah menggunakan bahan 

ajar yang dikembangkan. 
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2.8 Efektivitas Modul Berbasis Quantum Learning Dalam Pembelajaran   

Sejarah 

Suatu kegiatan belajar dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut bisa 

terselesaikan tepat waktu, tepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Efektivitas sendiri menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Oleh karena itu efektivitas pembelajaran sendiri diukur 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri dapat pula diartikan sebagai 

ketepatan dalam mengelola suatu situasi pembelajaran (Warsita, 2010:287). 

Pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah menyenangkan dan juga dapat 

mencapai tujuan dari pembelajarannya sesuai dengan harapan (Sutikno, dalam 

Warsita 2008:288). Pembelajaran yang efektif sendiri memudahkan peserta didik 

untuk belajar sesuatu yang bermanfaat , seperti: fakta, keterampilan, konsep, atau 

suatu hasil belajar yang diinginkan. 

Efisiensi dan juga efektivitas pembelajaran di dalam proses interaksi belajar 

yang baik adalah segala upaya guru untuk membantu peserta didiknya agar dapat 

belajar dengan baik. Di dalam mengetahui efektivitas  pembelajaran yaitu dengan 

cara memberikan tes karena hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai 

aspek proses pengajaran (Trianto, 2011;20). Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas pembelajaran adalah taraf keberhasilan dari pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diukur bedasarkan tes yang telah di berikan kepada peserta 

didik : 

Pegukuran efektivitas menurut pendapat dari Sutrisno (2007:125), di dalam 

mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa 

indikator antara lain: 

1) Pemahaman program; 

2) Tepat sasaran; 

3) Tepat waktu; 

4) Perubahan nyata; 

5) Tercapainya tujuan.  
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Sejarah sendiri adalah ilmu tentang manusia yang mengkaji manusia dalam 

lingkup waktu dan ruang, dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan 

ke masa depan, serta cerita tentang kesadaran manusia baik dalam aspek individu 

maupun kolektif (Kochar, 2008: 3-6).  

Jadi keefektivan didalam pembelajaran sejarah sangat perlu untuk 

menciptakan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan agar bisa tercapai. Serta memudahkan peserta didik untuk mekakukan 

pembelajaran yang bermanfaat dan mudah untuk menguasi konsep, fakta, 

keterampilan yang memudahkan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang 

baik. Oleh sebab itu peneliti akan mengembangkan modul berbasis Quantum 

learning pada pembelajaran sejarah di SMA kelas X untuk meningkatkat 

efektivitas pembelajaran agar semua tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 

dengan konsep pembelajaran Quantum learning yang menyenangkan. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Hakikat Penelitian Pengembangan  

Penelitian pengembangan adalah penelitian yang bisa disebut penelitian dan 

pengembangan atau R&D (research & development), yaitu merupakan penelitian 

yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah produk melaui proses 

pengembangan (Mulyaningsih, 2011:161). Sedangkan menurut (Sugiyono, 

2014:297) penelitian dan pengembangan adalah adalah penelitian yang selain 

menghasilkan sebuah produk dan juga kegiatan yang lainya yaitu menguji 

keefektifan sebuah produk supaya dapat berfungsi di mayarakat luas, makan di 

perlukan penelitian untuk menguji keefektifan tersebut.   

Penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (1983:772) ialah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Borg and Gall (1983) dalam Masyud (2016:222) mengartikan sebuah penelitian 

pengembangan sebagai berikut : 

Educational 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 diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut : penelitian 

pendidikan dan penelitian pengembangan (R & D) adalah proses yang digunakan 

untuk mengambangkan 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 dimana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya 

untuk memperbaiki kekurangan yang di temukan dalam tahap mengajukan 

pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari R & D, siklus ini diulang sampai 
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bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku 

yang didefinisikan. 

Van den Akker dan Plomp (dalam Masyud, 2016) mendefinisikan bahwa 

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). Langkah-langkah 

penelitian atau proses pengembangan, terdiri atas kajian tentang temuan penelitian 

produk yang nantinya akan di kembangkan, untuk mengembangkan produk 

berdasarkan temuan-temuan tersebut. Melakukan uji coba lapangan sesuai dimana 

produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi tahap uji lapang. 

Penelitian pengembangan mempunyai karakteristik dan juga penilaian 

pengembangan apabila dibangdingkan dengan penelitian lainnya adalah terletak 

pada proses uji produk yang dihasilkan (Setyosari, 2010:217). Karakteristik 

penelitiannya sendiri berbentuk “siklus”  yang diawali dengan adanya kebutuhan, 

permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. 

selain itu juga memiliki tujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah yang bersifat 

praktis, yang akan digunkan untuk meningkatkan pratik-praktik pendidikan. 

Penelitian pengembangan ini digunakan untuk mengembangkan modul 

berbasis Quantum Learning.  Model pengembangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE, selanjutnya modul ini akan 

diaplikasikan untuk peserta didik tingakat sekolah menengah atas (SMA). 

 

3.2 Desain Penelitian  

Penelitian pengembangan ini berusaha mengembangkan bahan ajar cetak 

dengan materi ajar sejarah Kerajaan Tarumanegara untuk pembelajaran sejarah di 

SMA kelas X. Model ADDIE digunakan untuk menggambarkan keurutan dari 

alur atau langkah-langkah yang digunkan untuk proses penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan dengan menggukan model ADDIE terdiri dari 5 

langkah antara lain: (1) Analysis (menganalisis); (2) Design (merancang); (3) 

Development (mengembangkan); (4) Implementation (implementasi); (5) 
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Evaluation (evaluasi) Buttori L (2003:14). Menurut langkah-langkah 

pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan 

lebih lengkap daripada model 4D. Model ini dapat digunakan untuk berbagai 

macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Model ADDIE dikembangkan oleh 

Dick and Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran. 

 

Gambar : 3.1 Langkah-langkah ADDIE 

(Sumber, Steven J. McGriff, Instructional Systems, College of Education, Penn 

State University) 

Prosedur penelitian adalah proses yang menggambarkan alur atau langkah-

langkah prosedural yang harus diikuti untuk mencapai sebuh tujuan yang 

diinginkan. Prosedur penelitian sendiri adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan, yaitu penelitian pengembangan dengan menghasilkan produk tertentu 

(Setyorini, 2013:230). Berikut model ADDIE yaitu : 

 

3.2.1. Analysis (menganalisis) 

Langkah pertama yang harus dilakukan di dalam model ADDIE adalah 

menganalisis, dalam tahap ini harus melakukan needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah dan analisis teks. Analisis kebutuhan, yaitu 

dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara tujuan pembelajaran sejarah, 

dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik di sekolah. Kegiatan 

analisis sendiri dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan analisis 

dokumen. Fase ini kurang lebih akan mencakup tujuan instruksional, dan juga 

draft tugas yang harus diinstruksikan yang nantinya akan menjadi masukan pada 

tahap desain (McGrift,2000:1).  
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1) Observasi  

Kegiatan observasi sendiri akan dilakukan di beberapa sekolah yang berada 

di Jember seperti di SMAN 4 Jember, SMAN 1 Kalisat, dan SMAN Pakusari 

dengan membawa surat izin yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan 1 Universitas 

Jember yang merupakan syarat dari peneliti untuk mendapatkan informasi dan 

juga data dalam penelitian pengembangan yang dilakukan, khususnya di salah 

satu lembaga pendidikan. Dari observasi yang telah dilakukan nantinya akan 

digunakan peneliti untuk menemukan permasalahan yang sering dihadapi oleh 

peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Peneliti sendiri akan melakukan 

observasi kepada pendidik dan peserta didik. Peserta didik yang diteliti adalah 

peserta didik kelas X, ketika pembelajaran sedang berlangsung, dan mengetahui 

adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidik dan juga peserta didiknya 

dalam proses pembelajaran. 

2) Wawancara  

Kegiatan wancara akan dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

kepada guru mata pelajaran sejarah di SMA yang akan diteliti, dari kegiatan 

wawancara akan dapat diketahui permasalahan apa yang dihadapi oleh guru ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. Sebelum melakukan wawancara peliti juga 

akan mempersiapkan pertanyaan yang terkait dengan mata pelajaran sejarah dan 

juga pengembangan modul. 

3) Analisis Dokumen  

Kegiatan analisis dokumen dilakukan guna memperkuat permasalahan dan 

juga kesenjangan yang ditemukan ketika pembelajaran sejarah sedang 

berlangsung. Analisis dokumen sendiri akan dilakukan dengan cara melihat nilai 

sebagai hasil belajar peserta didik, dengan analisis dokumen juga berguna untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik sejarah, dan juga kebutuhan akan modul 

sejarah. 

Kesenjangan yang terjadi antara lain, kemampuan peserta didik dengan 

kebutuhan pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan cara analisis tujuan yang 

dituangkan dalam kompetesi inti (KI) dan kompetensi dasar  (KD), dengan mata 
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pelajaran terkait analisis ini akan dilakukan secara umum, masih berkaitan dengan 

KI dan KD, yaitu : 

Kompetensi Inti : 

1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 

2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam 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; 

Kompetensi Dasar : 

1.1. Menghayati keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan ajaran 

agamanya; 

2.1. Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli terhadap berbagai hasil 

budaya pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam; 

3.6. Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 

dan menunjukan contoh buktibukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia masa kini; 

4.6. Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai 

dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-
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Buddha dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia 

pada masa kini; 

Indikator  

1) Mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia; 

2) Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat kerajaan-kerajaan 

Hindu-Budha di Indonesia; 

3) Menganalisis karakteristik pemerintah kerajan-kerajaan Hindu-Budha 

di Indonesia; 

4) Menganalisis karakteristik kebudayaan-kebudayaan kerajaan-kerajaan 

Hindu-Budha; 

5) Menunjukkan contoh bukti kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha; 

6) Menunjukan bukti pemerintahan kerajaan-kerajan Hindu-Budha yang 

masih berlaku pada kehidupan masa kini; 

7) Menunjukan cotoh bukti kebudayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha 

yang masih berlaku pada kehidupan masa kini; 

Tujuan pembelajaran  

Perumusan tujuan pembelajaran sendiri sudah disesuaikan dengan indikator 

yang sudah didapat dari penjabaran kompetensi dasar aspek kognitif, antara lain: 

1. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik kelas X mampu 

mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia dengan 

benar; 

2. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik kelas X bisa 

menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat kerajaan-kerajaan 

Hindu-Budha di Indonesia dengan benar; 

3. Setelah melakukan pembelajaran peserta didik kelas X bisa 

menganalisis karakteristik pemerintah kerajan-kerajaan Hindu-Budha 

di Indonesia dengan benar; 

4. Setelah melakukan pembelajaran peserta didik kelas X bisa 

menganalisis karakteristik kebudayaan-kebudayaan kerajaan-kerajaan 

Hindu-Budha dengan benar; 
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5. Setelah melakukan pembelajaran peserta didik kelas X bisa 

menunjukkan contoh bukti kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha 

dengan benar; 

6. Setelah melakukan pembelajaran peserta didik kelas X bisa 

menunjukan bukti pemerintahan kerajaan-kerajan Hindu-Budha yang 

masih berlaku pada kehidupan masa kini dengan benar; 

7. Setelah melakukan pembelajaran peserta didik kelas X bisa 

menunjukan cotoh bukti kebudayaan kerajaan- kerajaan Hindu-Budha 

yang masih berlaku pada kehidupan masa kini dengan benar; 

3.2.2 Design (Pendesainan) 

Pada tahapan mendesain bahan ajar sendiri, terdapat beberapa tahap 

diantaranya, adalah mengidentifikasi tujuan, tahap analisis instruksional dan juga 

tahap analisis karakteristik peserta didik itu sendiri. 

1) Identifikasi tujuan  

Identifikasi tujuan sendiri tidak terlepas dari rumusan tujuan pembelajaran 

yang disesuaikan dari komponen “ABCD”, A (audience), B (behavior), C 

(condition), D(degree) (Smaldino, et al, 2014:119) 

Analisis identifikasi sendiri, memiliki hubungan dengan tujuan yang akan 

dicapai oleh peserta didik terkait dengan modul yang mereka gunakan. Analisis 

tujuan pada tahap desain sendiri dilakukan dengan cara melihat kebutuhan siswa 

terhadap bahan ajar yang berkaitan dengan materi kerajaan-kerajan Hindu-Budha 

tertama materi Kerajaan Tarumanegara, yang berdiri pada abad ke-5 sampai 

dengan abad ke-7 M, sebagai bagian dari salah satu kerajaan Hindu tertua kedua 

di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. 

2) Tujuan pembelajaran  

Setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan mampu 

menganalisis tentang jejak-jejak kekuasaan yang ditinggal oleh Tarumanegara 

dari (395-434 M) sebagai bagian dari kerajaan Hindu tertua ke dua setelah 

Kerajaan Kutai. 
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3) Indikator  

a.  Menganalisis sumber-sumber peninggalan tentang Kerajaan 

Tarumanegara; 

b. Menganalisis tokoh Raja Purnawarman (395-434 M); 

c. Menganalisis kehidupan pemerintahan dan masyarakat Kerajaan 

Karumanegara; 

d. Menganalisis tentang keagamaan dan kesenian Kerajaan 

Tarumanegara. 

4) Analisis intruksional  

Analisis intruksional sendiri dijabarkan dan disesuaikan dengan kompetensi 

yang dijabarkan menjadi beberapa indikator peta kompetensi. Kompetensi yang 

akan dihadirkan dalam modul yang akan dikembangkan yang berhubungan 

kengan meteri kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia lebih tepatnya tentang 

Kerajaan Tarumanegara materi itu sendiri didesain berdasarkan kebutuhan 

karakteristik peserta didik, karena kurang mendalamnya materi tentang kerajaan 

Hindu-Budha yang ada di buku paket ajar peserta didik. 

5) Tahap mengembangkan instrumen pembelajaran  

Tahap mengembangkan instrumen pembelajaran ini pada dasarnya 

berhubungan dengan pemilihan media dan juga metode yang akan digunakan. 

Istrumen pembelajaran yang akan digunakan dapat berupa langkah-langkah ketika 

melakukan pembelajaran di kelas. Instrumen yang akan dikembangkan sendiri 

adalah berupa tes pilihan ganda, tes essay, yang mengacu pada materi yang 

dibahas pada modul berkaitan dengan Kerajaan Tarumanegara.  

3.2.3 Development (mengembangkan) 

Pada tahap mengembangkan atau development proses pembuatan modul, 

peneliti akan menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan meteri kerajaan- 

kerajaan Hindu- Budha  mengenai Kerajaan Tarumanegara yang akan dihadirkan 

di dalam modul dan akan dimodifikasi agar sesuai dengan keriteria modul yang 

akan dibuat. Pada tahap ini peneliti merealisasikan langkah-langkah yang sesuai 

dengan kriteria pada tahap desain modul.  Materi yang telah dikaji dengan 
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menggunakan beberapa sumber pustaka akan dikemas menjadi modul yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga nantinya akan 

menghasilkan sebuah draft cetak yang akan dikonsultasikan dulu kepada 

pembimbing untuk mengetahui kekurangan dan hal apa saja yang perlu diperbaiki 

dalam draft tersebut. 

3.2.4 Implementation (implementasi) 

Pada tahap implementasi ini merupakan tahapan pelaksanaan atau 

pengujicobaan modul sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, yaitu Kerajaan 

Tarumanegara yang akan dilakukan pada peserta didik, apakah dengan 

menggunakan modul tersebut berkerja efektif untuk pembelajaran peserta didik. 

Pada tahap implementasi sendiri merupakan tahap evaluasi, karena peneliti dapat 

mengetahui sendiri kekurangan dari modul yang dibuat tersebut, serta dapat 

memberikan komentar seputar modul tersebut apabila digunakan pada 

pembelajaran yang sesungguhnya. 

 

3.2.5 Evaluation (evaluasi) 

Tahap evaluasi sendiri merupakan tahap terakhir dari model yang 

digunakan, pada tahap ini akan memberikan nilai pada modul yang 

dikembangkan, pada tahap evaluasi ini berkaitan dengan pemberian nilai yang 

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

penilaian dari para ahli dan juga praktisi. Penilaian ahli yang dimaksud adalah 

penilaian dari tiga ahli yaitu ahli bahasa, ahli desain pembelajaran, ahli materi 

yang akan dimasukkan dalam modul dan peserta didik apakah modul sudah 

menarik atau belum. 

 

3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini Instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah dengan menggunakan angket, 

wawancara, observasi, teknik tes, dan dokumentasi. Berikut pemaparannya: 
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3.3.1 Angket  

Angket atau kuesioner merupakan draft dari pertanyaan yang terperinci dan 

lengkap untuk memperoleh suatu data. Angket akan digunakan untuk 

mengumpulkan data dari tim ahli (Validator). Selanjutnya hasil dari angket 

tersebut  digunakan untuk dasar pertimbangan modul berbasis Quantum learning 

itu layak atau tidak untuk pembelajaran sejarah. Angket ini juga digunakan untuk 

studi pendahuluan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dengan angket 

khusus yang didesain oleh pengembang dan dibantu oleh pembimbing sesuai 

indikator yang dibutuhkan untuk anlisis kebutuhan.  

 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan, untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang akan diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunkan pedoman wawancara (Bungin, 20013:133).   Wawancara sendiri 

digunakan untuk mengumpulkan data apabila ingin melakukan study pendahuluan 

untuk menemukan masalah, peneliti melakukan wawancara terhadap pendidik di 

SMAN 4 Jember. SMAN 1 Kalisat, dan SMAN Pakusari yang dilakukan saat 

pembelajaran telah selesai. 

 

3.3.3   Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah cara untuk melakukan pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut (Nazir,2009), berdasarkan dari instrumen yang digunakan, 

observasi dibedakan menjadi dua yakni observasi terstruktur dan juga tidak 

terstruktur, pada proses pengumpulan data observasi di bedakan menjadi 

partisipan dan non partisipan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

observasi tidak terstruktur ketika melakukan analisi kebutuhan dan juga teknik 

observasi terstruktur ketika akan melakukan uji coba produk. 
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3.3.4 Teknik Tes 

Tes ialah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010:193). Teknik tes ini akan di 

gunakan untuk mendapatkan data dari hasil belajar atau evaluasi peserta didik 

sesudah dan sebelum mengikuti pelajaran atau pre-test dan post-test 

menggunakan modul yang kan dikembangkan. Nilai yang didapat peneliti akan 

dilakukan perhitungan tingkat keefektifan modul dalam pembelajaran. 

 

3.3.5  Dokumentasi  

 Metode dokumentasi ialah cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa sebuah catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat dan sebagainya (Arikunto, 2010, 274). Pada teknik pengumpulan 

data ini sendri peneliti mengabadikan kegiatan-kegiatan di dalam kelas seperti 

penyebaran angket kebtuhan dan juga uji coba, data data tersebut dikumpulkan 

yang nantinya akan digunakan sebagai bukti sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.   

 

3.4 Teknik Analisis Data  

 Penelitian ini akan menggunakan analisis data dengan dua cara yaitu 

analisis kualitatif dan kuantitatif, sebagai berikut penjelasannya : 

 

3.4.1 Analisis Kualitatif  

 Pada analisis kualitatif adalah salah satu tidakan dari analisis data yang 

yang bersifat kualitatif.  Data ini dapat disusun dan juga diartikan guna menyusun 

kesimpulan penelitian, yaitu dengan cara kategorisasi data kualitatif berdasarkan 

dari masalah dan tujuan penelitian (Sudjana & Ibrahim,2012:126). Data kulitatif 

di dalam penelitian ini didapat dari data observasi dan juga angket, dan juga 

dokumentasi, data dari angket nantinya juga akan mendapatkan komentar dari 
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para ahli, yakni ahli bahasa, ahli materi, dan ahli desain, yang nantinya akan 

berguna untuk tahap penyempurnaan dari modul yang dikembangkan.  

3.4.2 Analisis Kuantitatif  

 Pada analisis kuantitatif merupakan data yang siftnya numekal, yang 

berarti belum menggambarkan apa adanya sebelum dilakukan pengolahan analisis 

lebih lanjut (Sudjana & Ibrahim, 2012:126). Pada penelitan ini analisis kuantitatif 

dipakai untuk mendeskripsikan kualitas dari modul yang akan dikembangkan, 

yang didasarkan dari penilaian para ahli, yaitu ahli bahasa, ahli desain, dan juga 

ahli materi, serta untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik dari nilai pos-

test dan pre-test, sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran kelompok kecil 

maupun kelompok besar yang nantinya hasil tersebut akan dibuat untuk data uji  

efektifitas. 

Di dalam penelelitian ini yaitu pengembangan modul berbasis Quantum 

Learning akan menggunkan istrumen angket yang akan diberikan saat uji valiasi 

dari para ahli, dan juga uji validasi pengguna. Jawaban dari angket nantinya akan 

disusun berdasarkan skala likert. Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima 

kategori alternatif pilihan yang dapat dilihat dari tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 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) 

Analisis data dalam penelitian ini akan digunakan untuk mendeskripsikan 

kualitas dan juga kelayan, dari bahan ajar yang akan dikembangkan berdasarkan 

dari penilaian beberapa ahli, yakni ahli bahasa, ahli materi dan juga ahli desain, 

serta untuk mengetahui keefektifan bahan ajar tersebut, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 
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Keterangan:  

         = Hasil / presentase 

       = Jumlah skor yang diperoleh  

       = jumlah maksimal yang diperoleh 

    = konstanta 

Berdasarkan dari validasi dan juga uji coba yang didapatkan, maka 

selanjutnya akan diketahui bagaimana kelayakan kualitas bahan ajar. Adapun 

kriterianya sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kelayakan modul berbasis Quantum Learning 

Hasil pencapaian Kualifikasi Keterangan 

85%-100% Sangat baik Tidak revisi 

75%-84% Baik  Tidak revisi  

65%-74% Cukup  Revisi  

55%-64% Kurang  Revisi 

0%-54% Kurang sekali Revisi  

(Sumber : Arikunto, 2010:216) 

Berdasarkan pada instrumen pengumpulan data dengan angket yang 

diberikan kepada para ahli yang akan meguji kevalidan modul berbasis Quantum 

learning dan juga memberikan saran perbaikan yang akan digunakan untuk 

perbaikan modul yang akan dikembangkan, nantinya akan menjadi bahan ajar 

yang layak saat digunakan untuk uji coba.  

 Uji coba lapangan akan dibagi menjadi dua yaitu uji coba kelompok kecil, 

dan uji coba kelompok besar.  Pada penelitian pengembangan ini nantinya akan 

menghasilkan dua nilai, yaitu nilai pre-test dan post-test peserta didik. Analisis 

data dari nilai pre-test dan post test, saat melakukan uji coba dengan 

menggunakan draft dari bahan ajar yang dikembangkan akan dianalisis dengan 

menggunakan rumus rata-rata (mean). Nilai dari pre-test peserta didik pada uji 

coba kelompok kecil dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah peserta 
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didik yang mengikuti pre-test, hal tersebut juga dilakukan kepada post-test 

kelompok kecil maupun kelompok besar. Berikut rumus untuk menentukan rata-

rata: 

   
  

 
 

Keterangan : 

    : Rata-rata 

   : Jumlah skor keseluruhan individu 

   : Jumlah individu 

Sumber : (Setyorini,2012:236) 

Uji t akan digunakan untuk memperoleh peserta didik pada kondisi awal dan 

juga akhir. Perbedaan dari kondisi awal dan kondisi akhir penggunaan modul 

berbasis Quantum Learning diasumsikan merupakan efek yang ditimbulkan dari 

treatment/perlakuan. 

a. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas treatment adalah: 

  
  

 
    

      

 

Keterangan: 

Md = Mean dari deviasi (d) antara post-test dan pre-test. 

x
2
d = Perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

N = Panyaknya subjek 

Df = Atau db adalah N-1 

 Sumber : (Arikunto,2011:125) 

Hasil dari nilai rata-rata (mean) pre-test yang didapat oleh peserta didik saat 

melakukan uji coba kelompok kecil dan kelompok besar menggunakan modul 

berbasis Quantum Learning yang dikembangkan, juga akan digunakan untuk 

mengukur tingkat efektif pembelajaran sejarah dengan rumus efektivitas relatif . 

b. Rumus efektivitas relatif : 
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Keterangan: 

 ER = tingkat efektivasi relatif 

 Mx1 = nilai rata-rata sebelum dilakukan tes 

 Mx2 = nilai rata-rata sesudah dilakukan tes (Masyhud, 2014:321) 

Hasil dari analisis keefektifan kemudian ditafsirkan berdasarkan kriteria 

berikut : 

Tabel 3.3. Kriteria Tafsiran Uji Keefektifan    

Hasil Uji Keefektivan 

Relatif 

Kategori Keefektivan 

90%-100% Keefektivan sangat tinggi 

71%-90% Keefektivan tinggi 

31%-70% Keefektivan sedang 

11%-30% Keefektivan rendah 

0%-10% Keefektivan sangat rendah 

   Sumber :(Sugiyono, 2014: 94-95) 

 Hasil perhitungan dari tingkat keefektivan relatif (ER), dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran sejarah menggunakan modul berbasis Quantum Learning 

apakah lebih efektif atau tidak, bisa dinyatakan ke dalam bentuk presentase (%). 

Nilai didapat dari pemberian pre-test dan juga post-test peserta didik akan 

dilakukan perbandingan, dimana Mx2 adalah merupakan nilai sebelum 

dilakukannya tindakan dan ER adalaha nilai efektifnya. Kemudian kedua nilai itu 

diolah untuk mendapatkan hasil yang valid mengenai tingkat keefektivan modul 

berbasis Quantum Learning. 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 



 

53 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian dan pengembangan media untuk 

pembelajaran. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 

Arikunto, S. 2011. Prosedur Penelitian. Jakarta : Reneka Cipta. 

Ary. H. G. 2010. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Botturi, L. 2003. Instruksional Desain And Learning Technology Standarts: An 

Overview. Icef. Quadermidell’ Institutto.  

Borg, W.R & Gall, M.D.1983. Educational Research: An Introduction, Fourth 

Edition. New York: Longman Inc. 

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

Univesity Of Geogia. 

Bugin, B. 2013. Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta :PT. Fajar 

Interpratama Mandiri. 

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

Instruksional Designer : The Desing/Creativity Loops Model. 

Association Of Educations And Communication.  

Colin, Wilson. 2006. Experiential Learning. A Best Practice handbookfor 

educationand trainers. London and Philadelpia. Kogan Page. 

Depdiknas. 2004. Kerangka Dasar Kurikulum. Jakarta. 

Depdiknas. 2008. Penulisan Modul. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK. 

Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Mata Pelajaran IPS Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang, Depdiknas. 

DePorter, B dan Hernacki, M. Terjemahan Alwiyah Abdurrahman. 2013. 

Quantum Learnig Mebiasakan Pembelajaran Menyenagkan. Bandung: 

Kaifa. 

DePorter, B dan Reardon, M. Terjemahan Ary Nilandari. 2010. Quantum 

Teaching: Membuktikan Quantum Learning di Kelas. Bandung Kaifa. 

Diyah, Dkk 2013. Istrumen Penilaian Afektif Pendidikan Karakter Bangsa Mata 

Pelajaran PKN SMK. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 



54 
 

 

Dryden dan Vos.1998. Revolusi Cara Belajar Bagian 2. Terjemahan oleh 

Word++ Translation Service. 2004. Bandung: Kaifa. 

Fadhilah, M. 2014. Implementasi Kurikulum 2013: palam pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs, & SMA/MA. Yagyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Hamdani, 2011. Strategi Belajar Mengajar. 10th ed. Bandung: CV Pustaka Setia. 

Hasan, H. 2010. Pendidikan Sejarah. kemana dan bagaimana. Jurnal Pendidikan  

sejarah-. 

Hera, R., Khairil, Dan Hasanuddin. 2014. Pengembangan Handout Pembeajaran 

Embriologi Berbasis Kontekstual Pada Perkuliahan Perkembangan 

Hewan Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa Di 

Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Jurnal Edu Bio Tropika.vol. 

2 (2) : 187-250. 

Kochhar, S. K. 2008. Teacing of History . pentj. Purnawarman dan Yovinta 

Hardiwati. Jakarta: Gramedia Widia Surana Indonesia (Grasindo). 

Kemendikbud. 2014. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 

Tahun 2014 Mata Pelajaran Sjarah SMA/SMK. Jakarta: Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan 

Dan Penjamin Mutu Pendidikan.  

Masyhud, M. S. 2014. Metode Penelitian Pendidikan. Jember: LPMK. 

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

Managemen dan Profesi kependidikan (LPMPk). 

Mulyatiningsih, E. 2011. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. 

Bandung: Alfabeta. 

Nezir, M. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Pathak, S. P. 2003. The Teaching of History The Paedo-centric Approach. 

Prastowo, A. 2015. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: 

Diva press. 

Prastowo, A. 2014. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar. Jogjakarta :Diva 

Press. 

Pribadi, B. 2014. Bunga Rampai Wawasan Kebangsaan Suara Guru Untuk 

Bangsa. Surabaya: CV Malowopati. 

Purwanto, Rahadi, A, dan Lasmono, S. 2007. Pengembangan Modul. Jakarta 

PUSTEKKOM Depdiknas. 



55 
 

 

Setyosari. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: 

Kencana. 

Setyorini, P. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembagan. Jakarta: 

Kencana 

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

Kencana Predana Media Group. 

Slmaldino, et al. 2014. Instructional Technology & Media For Learnig. Jakarta: 

Kencana Prenemedia Group. 

Steven. J. M. (2000). Instructional Systems Design (ISD): Using The ADDIE 

Model. College of  Education: Penn State University. 

Sudjana, N., Ibrahim. 2012. Penelitian dan Penelitian Pendidikan. Bandung: 

Sinar Baru Algensindo 

Sugianto.1991. pengantar Ilmu Sejarah. Jember. Univeritas jember. 

Sugiyanto, kartika, I. & purwanto, J., 2012. Pengembangan Modul IPA Terpadu 

Berbasis Sains-Lingkungan-Teknologi-Masyarakat Dengan Tema 

Teknologi Biogas. Jurnal Kependidikan, 42(1): p.56. 

Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. Jakarta 

Kencana. 

Umamah, N. 2014. Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi. Jember  

Warsita, B 2008. Teknologi pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, jakarta: 

Renika Cipta.  

Yamin, M. 2013. Paradikma baru pembelajaran. Jakarta: Referensi. 

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

 

 

  



 

56 
 

Lampiran A 

MATRIKS PENELITIAN  

Judul Rumusan 

Masalah 

Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Pengembangan 

Modul Berbasis 

Quantum Learning 

Dengan 

Menggunakan 

Model ADDIE 

Pada Mata 

Pelajaran Sejarah 

Untuk SMA Kelas 

X 

3) Bagaimana hasil 

validasi ahli 

terhadap modul 

berbasis 

Quantum 

Learning 

dengan 

menggunakan 

model ADDIE 

pada mata 

pelajaran 

sejarah kelas X 

SMA? 

4) Bagaimana 

1) Variabel bebas  

- Pengembangan 

modul berbasis 

quantum 

learning  

2) Variabel terikat  

- Hasil validasi 

ahli terhadap 

modul berbasis 

quantum 

learning ; 

- Keefektivan 

modul berbasis 

quantum 

1) Hasil validasi 

ahli terhadap 

modul berbasis 

quantum 

learning 

meliputi: 

- Kelayakan 

materi; 

- Kelayakan 

bahasa; 

- Kelayakan 

desain. 

2) Keefektivan 

penggunaan 

1) Angket  

- Daya tarik 

peserta 

didik; 

- Analisis 

karakteristi

k peserta 

didik. 

- Data hasil 

validasi ahli 

mulai dari 

materi, 

bahasa dan 

juga desain 

1) Jenis 

penelitian: 

penelitian 

pengembangan 

dengan 

menggunakan 

model ADDIE 

2) Lokasi 

penelitian 

SMAN 4 

Jember, SMAN 

1 Kalisat dan 

SMAN 

Pakusari. 
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tingkat 

efektivitas 

modul berbasis 

Quantum 

Learning 

dengan 

menggunakan 

model ADDIE 

pada mata 

pelajaran 

sejarah kelas X 

SMA ? 

 

learning   modul berbasis 

quantum 

learning 

meliputi: 

- Hasil 

belajar 

kognitif 

peserta 

didik 

setelah 

menggunak

an modul 

berbasis 

quantum 

learning.  

terhadap 

modul 

berbasis 

quantum 

learning; 

- Data hasil 

taggapan 

peserta 

didik 

terhadap 

modul 

berbasis 

quantum 

learning  

2) Wawancara  

- Data 

analisis 

karakteristi

k peserta 

3) Metode 

pengumpulan 

data angket, 

wawancara, 

dokumentasi 

dan tes. 

4) Anallisis data : 

rumus yang di 

gunakan untuk 

mengukur: 

- Prosentase  

  
  

   
      

- Rata-rata 

   
  

 
 

- Evektifitas 

Treatmen  
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didik 

3) Observasi  

-Data analisis 

kebutuhan. 

4) Tes  

- Data nilai 

pre test dan 

post tes 

5) Dokumentasi  

- Data hasil 

angket dan 

foto 

pelaksanaan 

 

  
  

 
    

      

 

- Efektifitas 

Relatif 
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Lampiran B. Analisis Instruksional Kompetensi Dasar 3.6  

 

 

 

  

1.2.1 Mengidentifi

kasi jejak  

tokoh Raja 

Purnaarman 

(395-434 M). 

 

1.3.1 Mengidentifika

si kehidupan 

pemerintahan 

Kerajaan 

Tarumanegara 

 

1.3.2 Mengidentifikasi 

kehidupan 

masyarakat 

Kerajaan 

Tarumanegara 

1.4.1 Mengidentifikasi 

tentang keagamaan 

Kerajaan Tarumanegara 

1.4.2 Mengidentifikasi 

tentang kesenian 

Kerajaan Tarumanegara 

3.6.Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan 

Hindu-Buddha di Indonesia dan Menunjukan contoh 

buktibukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat 

Indonesia masa kini. 

 

1. Menganalisis jejak Kerajaan Tarumanegara  

(395-434 M) sebagai bagian dari 

perkembangan kerajaan Hindu-Budha di 

Indonesia 

1.1Menganalisis sumber-

sumber Kerajaan 

Tarumanegara. 

1.2 Menganalisis tokoh Raja 

Purnawarman (395-434 

M). 

 

1.3 Menganalisis kehidupan 

pemerintahan dan masyarakat 

Kerajaan Karumanegara.    

 

1.4 Menganalisis tentang 

keagamaan dan kesenian 

Kerajaan Tarumanegara 
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Lampiran C. Angket Pendidik  

C. Isntrumen Wawancara Terstruktur Pendidik 

Petunjuk : 

1. Mohon bapak/ibu memberikan tanda centang ( ) pada skor yang terpenuhi 

dan tulis jawaban sesuai dengan pedapat anda pada kolom yang 

disediakan. 

2. Pengisian angket hanya untuk mengetahui seputar bahan ajar yang 

digunakan di sekolah. 

 

Nama  :  

NIP  :  

Nama Sekolah :  

PERTANYAAN 

1. Pada mata pelajaran sejarah metode pembelajaran apa yang biasa bapak/ibu 

gunakan di kelas ? (boleh lebih dari satu)  

Ceramah                 Lapang  

Diskusi      Tanya-jawab  

(  ) 

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

pembelajaran sejarah ? (boleh lebih dari satu)  

Buku teks    LKPD/LKS 

Power point     Modul  

Bahan ajar multimedia    (      ) 

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

Rancangan orang lain   BSE 

Perpustakaan    Rancangan pribadi  

(   ) 
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4. Menurut bapak/ibu apakah pembelajaran sejarah diminati peserta didik?  

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

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

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

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

5. Apakah ketersediaan bahan ajar di sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran 

Sejarah Indonesia ?  

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

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

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

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

6. Bagaiamana kedalaman materi yang ada pada bahan ajar yang bapak/ibu 

gunakan untuk pembelajaran sejarah Indonesia ?  

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

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

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

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

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

sejarah indonesia terutama pada materi kerajaan-kerajaan Hindu Budha ?  

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

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

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

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

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

tentang sub materi kerajaan-kerajaan Hindu Budha !  

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

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

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

..................................................................... 
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9. Menurut bapak/ibu apakah bahan ajar yang menyenangkan, menambah daya 

ingat, serta dapat  mempertajam pemahaman di butuhkan untuk menunjang 

pembelajaran sejarah ?  

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

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

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

..................................................................... 
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Lampiran D. Angket peserta didik 

D1. Angket DayaTarik Peserta Didik terhadap Pembelajaran Sejarah  

 

Nama : 

Sekolah : 

Kelas : 

Hari/Tanggal : 

 Berilah tanda centang (√) pada poin yang anda pilih terhadap pernyataan 

yang telah disediakan! 

No Pertanyaan Jawaban 

  Ya Tidak 

1. Apakah materi kerajaan-kerajaan 

Hindu Budha menarik? 

  

2. Apakah Anda menyesal jika tidak 

mengikuti pembelajaran sejarah ? 

  

3. Apakah pembelajaran sejarah yang 

dilaksanakan menyenangkan? 

  

4. Apakah materi kerajaan-kerajaan 

Hindu Budha mudah dimengerti? 

  

5. Apakah Anda termotivasi untuk 

belajar materi kerajaan-kerajaan 

Hindu Budha? 

  

6. Apakah pembelajaran sejarah 

materi kerajaan-kerajaan Hindu 

Budha mendorong Anda untuk 

belajar mandiri? 

  

    

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

kerajaan Hindu Budha ? (LKS, Modul, Buku Paket, 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 kerajaan-kerajaan Hindu 

Budha? (LKS, Modul, Buku Paket, Diktat, Video, Multimedia Interaktif 

dan lain-lain) 

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

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

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

 10. Tulislah komentar , kritik dan saran anda pada mata pelajaran sejarah  ! 

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

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

  ................................................................................................................. 
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D.2 Angket Karakteristik Peserta Didik  (Angket Gaya Belajar) 

 

Nama   :  

Sekolah  : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal  : 

 Bacalah setiap pertanyaan dan lingkarilah jawaban yang kelihatannya 

sama atau hampir sama dengan kebiasaan dan kesukaan anda ! 

1. Bagaimana kebiasaan anda dalam belaja sesuatu yang baru ? 

(a). Dengan mendengarkan yang di ceritakan guru.  

(b). Dengan melihat guru melakukan sesuatu. 

(c). dengan melakukan sendiri apa yang di pelajari. 

2. Apa yang biasa anda lakukan di dalam rumah pada waktu senggang ? 

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

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

(c). Menari atau mengerjakan pekerjaan fisik lainnya  

3. Apa yang biasa anda lakukan pada ahir pekan ? 

(a). Berbicara di telepon, HP, atau surat kabar yang lucu. 

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

(c). Berolahraga 

4. Bagaimana cara terbaik bagi anda dalam mengingat nomor telfon ? 

(a). Menyebut angka berkali-kali sambil memencet tombolnya. 

(b). Berusaha membenyangkan nomornya. 

(c). Menulis nomornya (walaupun hanya di udara) 

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

(a). Apa saja yang di katakan seseorang pemeran utama kepada yang 

lainnya 
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(b). Pakaian yang di gunakan, pemandangan, dan hal-hal yang spesial di 

sekitarnya. 

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

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

(a). Saya berpikir tentang makna kata katanya. 

(b). Saya membanyangkan semua yang di baca. 

(c). Saya merasakan apa yang pemeran sedang rasakan. 

7. Bagaimana anda menceritakan kepada seseorang tentang binatang yang 

luar biasa yang perna anda lihat ? 

(a). Menjelaskan dengan kata-kata.  

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

(c). Menggunakan angota tubuh saya untuk meniru binatang tersebut. 

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/leptop. 

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

10. Ketika saya bertemu dengan orang baru, saya bisa mengingat ? 

(a). Sesuatu yang di katakan . 

(b). Pakaian yang di gunakan (Penampilan). 

(c). Bagaimana dia bertindak atau berbuat. 

Jumlah Skor dari masing-masing kategori dan tulislah skor anda di bawah. 

........... jawaban a untuk gaya belajar auditorial. 

........... jawaban b untuk gaya belajar visual. 

........... jawaban c untuk gaya belajar kinestik. 
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Banyak orang belajar dengan suatu cara yang paling kuat, sebagiannya memiliki 

dua cara sama kuatnya, dan yang lainya lagi memiliki ketiga cara tersebut sama 

kuatnya. Yang manakalah cara belalajar yang paling kuat untuk anda? 

(sumber : Connel dalam Yaumi, 2013) 
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Lampiran E. Penyajian Angket Peserta Didik 

E.1. Penyajian Angket kelas X MIPA 7 SMAN 4 Jember  

a. Angket gaya belajar 

NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Achmad Syama Idzar A B B A C B A C B C 

2 Adelia Rohayan Suryani A B B B C B A B C C 

3 Aditya Dermawan A B A B A C A C B C 

4 Aditya Firdaus P.H. A B A B C B A C B B 

5 Ahmad Laiq R. A B C C B C A A A B 

6 Anissa Nanda A.A. A A C B C B B C A A 

7 Ardita Tri Anjani A B C A C B A B C A 

8 Arya Dzikrullah A.J.P. A B C A C A B B A C 

9 Diki Sumantri A A C A B A A C A C 

10 Dinda Desiana N. A A A A A C A B C A 

11 Dwi Puji Purwanto A B B A C B A B B A 

12 Farah Fadhilah C A A B B C B C C A 

13 Fira Sari Wahyuni A A B A C C A B B A 
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NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Guntari Saputra A A A A C B C B C C 

15 Heru Andana A B B A C A B C C B 

16 Husnul Hotimah A A B A C B A B A A 

17 Iffatul Azizah H. A A B B C B A B C B 

18 Mahesa Bagus Hendrawan B C C B C B B C B B 

19 Moch. Agung R. C B B B A B A C A C 

20 Mudzidan Nugroho J. B C C B A C A B B C 

21 Muhammad Abro Azmi C B A B C B C A A B 

22 Muhammad Rizky P.P. B B A B B B A B C B 

23 Nabila Fajrin A B C B C B A A C C 

24 Nadiah Nur A. A B A B C B B B C C 

25 Priska Ellisa Mella Safitri B A C A A B A B A B 

26 Putri Hayuning P. A A C C C B B B A B 

27 Rafly Kemal A. A B C A C C A B A C 

28 Rafly Maulana H. B C C B C B B C B C 

29 Rindy Dwita Ayu L. A A A A C B A C C C 

30 Rosiana Balqis B A A B C B B C C C 
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NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Safitra Choirunisa A A A B C B A B C C 

32 Siti Sri Wahyuni A A B B B B B B A B 

33 Vioni Yulianda Ghozali B B B A C A A B C B 

34 Wildan Alief S. C B B B A C A A A B 

JUMLAH           

 A: Auditorial 117 

 B: Visual 128 

 C: Kinestik 95 

PROSENTASE JUMLAH  

 A: Auditorial 34% 

 B: Visual 38% 

 C: Kinestik 28% 

Simpulan: 

1. 34% peserta didik mempunyai gaya belajar auditorial. 

2. 38% peserta didik mempunyai gaya belajar visual. 

3. 28% peserta didik mempunyai gaya belajar kinestik. 
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b. Hasil Angket Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran Sejarah  

No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

1 Dwi Puji Purwanto Y T Y Y T T 

2 Arya Dzikrullah A.J.P. Y Y Y Y Y T 

3 Iffatul Azizah H. Y Y Y Y Y Y 

4 Aditya Firdaus P.H. T T Y T T T 

5 Priska Ellisa Mella Safitri Y Y Y T Y T 

6 Achmad Syama Idzar T Y Y T T T 

7 Putri Hayuning P. T T T Y Y Y 

8 Aditya Dermawan Y T Y T Y T 

9 Vioni Yulianda Ghozali Y Y Y Y Y Y 

10 Heru Andana Y Y Y Y T Y 

11 Husnul Hotimah Y Y Y Y Y Y 

12 Dinda Desiana N. Y Y Y Y Y Y 

13 Mudzidan Nugroho J. Y T Y T T Y 

14 Siti Sri Wahyuni Y Y Y Y Y Y 

15 Moch. Agung R. Y T Y T Y Y 
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No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

16 Safitra Choirunisa T Y Y Y Y Y 

17 Rindy Dwita Ayu L. Y Y Y Y Y Y 

18 Mahesa Bagus Hendrawan Y Y Y T T Y 

19 Rosiana Balqis Y Y Y T Y T 

20 Muhammad Abro Azmi Y T T Y T T 

21 Rafly Kemal A. T Y Y T T T 

22 Muhammad Rizky P.P. Y T Y Y Y Y 

23 Anissa Nanda A.A. Y Y Y T Y T 

24 Nadiah Nur A. Y Y Y T Y Y 

25 Rafly Maulana H. Y Y Y T T Y 

26 Nabila Fajrin Y Y Y Y Y Y 

27 Wildan Alief S. Y Y Y T T Y 

28 Guntari Saputra Y Y Y T Y Y 

29 Diki Sumantri Y T Y Y T T 

30 Adelia Rohayan Suryani T Y T Y T Y 

31 Ardita Tri Anjani Y T Y T Y Y 

32 Fira Sari Wahyuni Y Y Y T Y T 
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No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

33 Ahmad Laiq R. Y Y Y T Y T 

34 Farah Fadhilah T Y Y Y T Y 

 JUMLAH 27 24 31 17 21 21 

 PROSENTASE 79% 71% 91% 50% 62% 62% 

 JUMLAH TOTAL 141 

 PROSENTASE TOTAL 69,12% 

 

Simpulan: 

1. 79% peserta didik menganggap materi sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha menarik; 

2. 71% peserta didik akan menyesal bila tidak mengikuti pembelajaran sejarah; 

3. 91% peserta didik berpendapat bahwa pelaksanaan pembelajaran materi sejarah menyenangkan; 

4. 50% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran sejarah materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mudah dimengerti; 

5. 62% peserta didik termotivasi untuk belajar materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha; 

6. 62% peserta didik mendapat pembelajaran materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha untuk belajar mandiri. 
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b.1. Hasil Angket Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Bahan Ajar Yang Diminati. 

NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

1 Achmad Syama Idzar     √  

2 Adelia Rohayan Suryani √  √    

3 Aditya Dermawan √      

4 Aditya Firdaus P.H.   √    

5 Ahmad Laiq R.    √ √  

6 Anissa Nanda A.A. √    √ √ 

7 Ardita Tri Anjani √  √    

8 Arya Dzikrullah A.J.P.   √    

9 Diki Sumantri √  √    

10 Dinda Desiana N. √  √    

11 Dwi Puji Purwanto      √ 

12 Farah Fadhilah      √ 

13 Fira Sari Wahyuni √  √   √ 

14 Guntari Saputra       
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NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

15 Heru Andana      √ 

16 Husnul Hotimah   √    

17 Iffatul Azizah H. √ √ √   √ 

18 Mahesa Bagus Hendrawan     √  

19 Moch. Agung R.       

20 Mudzidan Nugroho J. √ √     

21 Muhammad Abro Azmi √ √     

22 Muhammad Rizky P.P.      √ 

23 Nabila Fajrin       

24 Nadiah Nur A.       

25 Priska Ellisa Mella Safitri √ √ √    

26 Putri Hayuning P. √ √ √    

27 Rafly Kemal A. √      

28 Rafly Maulana H. √    √  

29 Rindy Dwita Ayu L. √ √ √  √  
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NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

30 Rosiana Balqis √  √  √  

31 Safitra Choirunisa     √  

32 Siti Sri Wahyuni √ √   √  

33 Vioni Yulianda Ghozali     √  

34 Wildan Alief S.     √  

 TOTAL 17 7 13 1 11 7 

 PROSENTASE 50% 21% 38% 3% 32% 21% 
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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 Syama Idzar Jangan terlalu menekan siswa untuk belajar sejarah karena siswa tidak 

hanya belajar satu mata pelajaran saja. 

2 Adelia Rohayan Suryani Mata pelajaran sejarah itu intinya tau, ceritanya itu pasti bisa terus banyak 

hafalan juga. Jadi, saran saya, saya lebih suka dikasih catatan terus 

diterangin. 

3 Aditya Dermawan Kalau belajar sejarah harus di mengerti dan di pahami, kritik saya harap 

belajar sejarah harus di menegerti karena untuk masa depan, dan saran saya 

belajar sejarah itu harus urut mulai sekarang sampai saat ini. 

4 Aditya Firdaus P.H. Materinya banyak dan susah dimengerti. 

5 Ahmad Laiq R. Semoga di hari kedepannya saya bisa memahami pelajaran sejarah dengan 

mudah. 

6 Anissa Nanda A.A. Kalo misalnya mengajar itu kadang terlalu cepat jadi saya pribadi sulit 

memahami. 

7 Ardita Tri Anjani Dengan mempelajari pelajaran sejarah kita dapat mengetahui bagaimana 

berkembangnya manusia maupun kerajaan-kerajaannya. 

8 Arya Dzikrullah A.J.P. Saran saya jam pelajaran ditambah lagi selain pelajaran yang menyenangkan 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

saya pun mudah memahami dengan teknik belajar seperti itu. 

9 Diki Sumantri Lebih baik pelajaran sejarah itu membahas semua yang terjadi di dunia. 

10 Dinda Desiana N. Jangan berbelit-belit. 

11 Dwi Puji Purwanto Pembelajaran sejarah merupakan hal yang mearik tetapi tekadang dalam 

pembelajaran sejarah masih susah di ingat jadi saran saya adalah 

pembelajarah dalam mengajar menggunakan bahan ajar video dan bermain 

game agar mudah di pelajari dan juga mudah untukk di ingat. 

12 Farah Fadhilah Menurut saya pelajaran sejarah  itu menyenangkan, harus menggunakan 

media lain seperti ada peraganya. Sebaiknya materi dalam bab sejarah 

disertai media lain. 

13 Fira Sari Wahyuni Kalau menerangkan terlalu cepet jadi kadang sering kurang memahami 

karena sejarahkan harus mengingat dan menghafalkan jadi jika waktu 

menerangkannya cepet masih belum bisa memahami. 

14 Guntari Saputra Menurut saya mempelajari sejarah itu menyenangkan, tetapi guru/ 

pembimbing menyeampaikan materi pembelajaran hanya dengan bercerita 

terus kerena dapat membuat sisiwa mengantuk lebih baik dengan media 

yang lebih baik lagi. 

15 Heru Andana Pelajaran sejarah menurut saya bagus untuk di pelajari karena memuat 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

berbagai sejarah masalalu, tetapi terlalu banyak membutuhkan hafalan, 

sering keluar dari topik yang di pelajari. 

16 Husnul Hotimah Kita harus menelaskan materi dengan bahasa kita sendiri. 

17 Iffatul Azizah H. Terlalu cepat menerangkan. 

18 Mahesa Bagus Hendrawan Lebih baik jangan meteri saja dan saja lebih memahami jika turun langsung 

melihat peninggal sejarah. 

19 Moch. Agung R. Lebih banyak menampilkan gambar, reklama atau vidio masa lampau. 

20 Mudzidan Nugroho J. Perbanyak penjelasan mengunakan dokumentasi agar berkesan 

membosankan. 

21 Muhammad Abro Azmi Materinya banyak dan susah pada istilah lebih menggunakan bahasa yang 

singkat padat jelas. 

22 Muhammad Rizky P.P. Sulit untuk memahami raja-raja, sangat sulit di pahami ketika guru 

menjelaskan terlau cepat, bagi bapak dan ibu guru jika menjelaskan harus 

bersemangat dan jelas. 

23 Nabila Fajrin Jadi kalo menjelaskan itu busa pakek vidio karena jika tidak perna pakai 

vidio itu anak-anak akan cepat bosan. 

24 Nadiah Nur A. Sebaiknya pada saat pelajaran sejarah kita tidak hanya belajar mengenai 

teori sejarah saja, tetapi kita perlu turun langsung/ mengunjungi untuk 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

melihat peninggalan sejarah supaya kita mudah mengingatnya dan 

termotifasi 

25 Priska Ellisa Mella Safitri Dalam proses pembelajaran itu kadang terlalu cepat sehingga saya sangat 

sulit memahami dalam pembelajaran sejarah. 

26 Putri Hayuning P. - 

27 Rafly Kemal A. Ada bagus dan enaknya, ada juga tidak enaknya. 

28 Rafly Maulana H. Lebih yang materi saja dan saya lebih memahami jika turun langsung 

melihat peninggalan sejarah. 

29 Rindy Dwita Ayu L. Dalam menjelaskan jangan berbelit belit karena mata pelajaran sejarah 

adalah matapelajaran yang rumit, butuh penjelsan yang jelas untuk 

memahami pelajaran sejarah . 

30 Rosiana Balqis Pembelajaran sejarah lebih di tanyangkan vidio agar dapat dengan mudah 

memahami. 

31 Safitra Choirunisa Untuk lebih mengerti saat belajar memberikan contoh atau kejadiannya. 

32 Siti Sri Wahyuni Menurut saya tidak harus ada yang harus di komentari karena saya sudah 

senang pada cara dan meteri pembelajaran sejarah. 

33 Vioni Yulianda Ghozali Seharusnya kita tidak belajar sejarah mengenai teori saja tetapi kita perlu 

turun langsung untuk melihat peninggalan sejarah supaya kita mudah 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

mengingat dan termotivasi untuk melihatnya.  

34 Wildan Alief S. Kritik agar bu guru menjelaskan dengan pelan-pelan dan terlalu banyak 

menghafal, saran saya misalnya mengajar itu pelan pelan menjelaskannya 

dan tidak terlalu untuk di pedukan menghafal agar bisa di paahami . 

   

JUMLAH BERMASALAH 25 

JUMLAH NETRAL 2 

JUMLAH TIDAK BERMASALAH 9 

 

 

 

  



82 
 

 

E.2. Penyajian Angket kelas X MIPA 3 SMAN 1 Kalisat  

a. Angket gaya belajar 

NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A. Rizki Yanto B A B B C B C B A A 

2 Ach. Arizal B A C A A A A A C A 

3 Adji Bimantara C A C A C A A B C C 

4 Ahmad Saofi B B B A C C A C A C 

5 Alfina B A A A C A A B A C 

6 Aprillia Susanti B A A A C C A B C C 

7 Asrof Bayu Sagara B A C B C A C B B C 

8 Davin Putra Mahesa B B C B C B A B B C 

9 Feri Aji Saputra C B C B C B A B A B 

10 Geryandri Yogi Pratama B B C A C C A B C C 

11 Holilurohman B B B A C B B B C C 

12 Joyanata Abdi W. B C B A B C A B C B 

13 M. Alfan Bamatuh H. B A C B B B B B C C 

14 M. Andi Maulana B C C A B B A B C C 

15 M. David Aditya P. C C C A B A B C C B 
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NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 M. Fahim Halimi B B C B A B A B C C 

17 M. Rizal Firdaus B B B A C B A C C C 

18 Moh. Ridho Malik B B C A B A B A B C 

19 Moh. Rifky Firmansyah B A C B B B A B C C 

20 Muhammad Irfan Oki K. B B C C C A B A C C 

21 Nur Avia Aprilyana A B C A C B A B C A 

22 Selvi Wulandari A B C A B C B B A C 

23 Shiva Ahmad Putri Wulandari B B B C C B B B C A 

24 Sindi Hariyani A A C B A A B B C B 

25 Sindy Yunia Eka D. A A C A C C A B A C 

26 Sinta Widya Lorenzo A B A A C A A C C C 

27 Tisa Fitri Rosita C A B A C B B B B C 

JUMLAH           

 A: Auditorial 77 

 B: Visual 102 

 C: Kinestik 91 

PROSENTASE JUMLAH  
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NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 A: Auditorial 28% 

 B: Visual 38% 

 C: Kinestik 34% 

 

Simpulan: 

1. 28% peserta didik mempunyai gaya belajar auditorial. 

2. 38% peserta didik mempunyai gaya belajar visual. 

3. 34% peserta didik mempunyai gaya belajar kinestik. 
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b. Hasil Angket Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran Sejarah. 

No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

1 Abdullah T Y Y T T T 

2 Afiska Prita D.J. Y Y Y Y Y Y 

3 Agung Triyahya Putra Y T Y Y T T 

4 Ahmad Ardinata Priyandana T Y Y T T T 

5 Ahmad Fanani Y T Y Y T T 

6 Andi Prasetyo Hadi Y T Y Y Y Y 

7 Andre Mahaputra Sani Y Y Y T Y T 

8 Aninda Nur Rosulina Y Y T Y Y T 

9 Bagus Tegar N. T T T Y T T 

10 Citra Amelia Y Y Y Y Y Y 

11 Diva Yumeka Putri Y Y Y T Y T 

12 Goriah Dela Wasillah T Y T T T Y 

13 Hadiahtul Hikmah Y T T Y Y Y 

14 Ibra Febian El Haq T Y Y Y T T 

15 Lina Aprillia Y T T Y T T 
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No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

16 M. Fahmi Adris Y Y Y Y Y Y 

17 Maharani Puteri Ayu R. Y T Y Y Y T 

18 Maulana Ahmad Mahrobi Y T Y Y Y T 

19 Muammar Kadavi Y Y Y Y Y Y 

20 Muhammad Fais  T Y Y T Y Y 

21 Muhammad Lutfi Y Y Y Y Y Y 

22 Muhammad Nasrullah Y Y Y T Y Y 

23 Mutiara Dwi Fitriana Y T T T Y T 

24 Nadhiroh Y Y Y Y Y Y 

25 Nur Wardatul W. T Y Y Y Y Y 

26 Radita Ade Tata Sari T T Y Y T Y 

27 Reni Novitasari Y Y T T Y Y 

28 Riska Wahyuning Y Y Y Y Y Y 

29 Rohana Adibah Y Y Y Y Y Y 

30 Rohmadion R. T T T Y T T 

31 Salman Al-Farisi Y Y T T Y Y 

32 Sela Ardita Kusuma Wardani Y Y Y Y Y Y 
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No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

33 Septian Galung B.P. T Y Y T Y T 

34 Siti Nur Fatimah Y Y Y T Y Y 

35 Tista Ayu Perwita Y Y T T Y Y 

 JUMLAH 25 24 25 22 25 20 

 PROSENTASE 71% 69% 71% 63% 71% 57% 

 JUMLAH TOTAL 141 

 PROSENTASE TOTAL 67,14% 

 

Simpulan: 

7. 71% peserta didik menganggap materi sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha menarik; 

8. 69% peserta didik akan menyesal bila tidak mengikuti pembelajaran sejarah; 

9. 71% peserta didik berpendapat bahwa pelaksanaan pembelajaran materi sejarah menyenangkan; 

10. 63% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran sejarah materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mudah dimengerti; 

11. 71% peserta didik termotivasi untuk belajar materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha; 

12. 57% peserta didik mendapat pembelajaran materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha untuk belajar mandiri. 
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b.1. Hasil Data Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Bahan Ajar Yang Diminati. 

NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

1 Abdullah     √  

2 Afiska Prita D.J.   √    

3 Agung Triyahya Putra     √ √ 

4 Ahmad Ardinata Priyandana     √ √ 

5 Ahmad Fanani     √  

6 Andi Prasetyo Hadi     √  

7 Andre Mahaputra Sani      √ 

8 Aninda Nur Rosulina √ √ √  √  

9 Bagus Tegar N.     √ √ 

10 Citra Amelia √ √ √  √  

11 Diva Yumeka Putri   √  √  

12 Goriah Dela Wasillah √ √ √    
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NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

13 Hadiahtul Hikmah       

14 Ibra Febian El Haq       

15 Lina Aprillia       

16 M. Fahmi Adris √ √ √    

17 Maharani Puteri Ayu R. √  √    

18 Maulana Ahmad Mahrobi      √ 

19 Muammar Kadavi   √    

20 Muhammad Fais  √ √ √    

21 Muhammad Lutfi √      

22 Muhammad Nasrullah   √    

23 Mutiara Dwi Fitriana   √    

24 Nadhiroh       

25 Nur Wardatul W.       

26 Radita Ade Tata Sari √  √    

27 Reni Novitasari    √   
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NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

28 Riska Wahyuning √  √    

29 Rohana Adibah √  √    

30 Rohmadion R.      √ 

31 Salman Al-Farisi √  √    

32 Sela Ardita Kusuma Wardani √  √    

33 Septian Galung B.P. √      

34 Siti Nur Fatimah     √  

35 Tista Ayu Perwita     √  

 TOTAL 13 5 16 1 11 6 

 PROSENTASE 37% 14% 46% 3% 31% 17% 
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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 Abdullah Menyenangkan apabila yang mengajar itu menyenangkan. 

2 Afiska Prita D.J. Sebaiknya kita belajar dengan viewer yang menampilkan foto-foto dan 

video agar pelajaran sejarah lebih menyenangkan. 

3 Agung Triyahya Putra Pada mata pelajaran sejarah pasti lebih mudah dipahami oleh siswa lewat 

video yang ditayangkan. Jika belajar sejarah hanya dengan mdeia buku 

LKS/paket, siswa akan merasa bosan dan tidak mempedulikan pelajaran 

tersebut. 

4 Ahmad Ardinata Priyandana Pembelajaran sejarah tidak terlalu menarik, jadi harus ada sesuatu untuk 

mempermudah proses belajar. 

5 Ahmad Fanani Belajar sejarah sangat menyenangkan apabila suka dengan sejarah dahulu. 

6 Andi Prasetyo Hadi Saya ingin guru memberi materi yang berupa video agar bisa dipahami 

dengan mudah 

7 Andre Mahaputra Sani Saya menyarankan menggunakan media yang lebih menarik agar pelajaran 

sejarah lebih mudah dipahami. 

8 Aninda Nur Rosulina Saya sangat suka pelajaran sejarah, mempelajari lewat artikel-artikel 

sejarah, tetapi saya tidak mudah mengerti saat guru menerangkan. 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

9 Bagus Tegar N. Pelajarannya mudah dimengerti tetapi gampang lupa, untuk kedepannya 

sejarah harus lebih mudah diingat 

10 Citra Amelia Pelajaran sejarah sangat menyenangkan karena kita bisa tau tentang jaman 

purba/masa lalu 

11 Diva Yumeka Putri Belajar sejarah menyenangkan tapi lebih mudah dipahami jika sambil jalan-

jalan mengunjungi tempat sejarah seperti museum. 

12 Goriah Dela Wasillah Sejarah pelajaran yang sangat sulit dimengerti. 

13 Hadiahtul Hikmah Terdapat banyak bahasa yang sulit dipahami atau dimengerti 

14 Ibra Febian El Haq Sebaiknya perbanyak menggunakan media visual karena sejarah lebih 

mudah dimengerti dengan melihat ataupun praktek. 

15 Lina Aprillia Pelajaran sejarah terasa membosankan saat hanya dipelajari dari buku. 

16 M. Fahmi Adris Pelajaran sejarah sangat mudah dipahami. 

17 Maharani Puteri Ayu R. Pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang menyenangkan. 

18 Maulana Ahmad Mahrobi Pembelajaran sejarah lebih muda di mengerti dengan media seperti video 

karena gambar di buku paket sudah dipahami. 

19 Muammar Kadavi Pelajaran sejara itu bagus sekali untuk dipelajari karena menambah ilmu 

pengetahuan. 

20 Muhammad Fais  Saran saya menggunakan media yang menarik agar lebih mudah 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

memahaminya. 

21 Muhammad Lutfi Menyenangkan. 

22 Muhammad Nasrullah Pelajaran sejarah kurang detail. 

23 Mutiara Dwi Fitriana Pelajaran sejarah menyenangkan tetapi dalam bidang atau pembahasan 

tertentu. 

24 Nadhiroh Pada pelajaran sejarah diberi sebuah/sesuatu yang menarik para siswa/siswi. 

25 Nur Wardatul W. Boring, bikin ngantuk. 

26 Radita Ade Tata Sari Pelajaran sejarah terlalu banyak yang dihafal itu susah untuk diingat. 

27 Reni Novitasari Saya tidak suka pelajaran sejarah, karena rata-ratanya susah dipahami dan 

susah diingat. 

28 Riska Wahyuning Menurut saya pembelajaran sejarah itu menarik untuk dipelajari. 

29 Rohana Adibah Lebih membuat penjelasan yang sedikit masuk logika, saya tidak memahami 

tentang kebentrokan antara manusia purba sebagai yang pertama, sedangkan 

di dalam al-quran Nabi Adam lah yang pertama. 

30 Rohmadion R. Pelajarannya mudah dimengerti, tetapi gampang lupa. Untuk kedepannya 

sejarah harus lebih mudah diingat. 

31 Salman Al-Farisi Bukunya terlalu tebal sehingga membuat pembaca menjadi pusing 

memikirkannya 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

32 Sela Ardita Kusuma Wardani Bahasa yang digunakan mudah dimengerti, tidak banyak menggunakan 

bahasa latin. 

33 Septian Galung B.P. Sangat sulit dipahami. 

34 Siti Nur Fatimah Menurut saya pelajaran sejarah  itu menyenangkan, lebih menyenangkan 

jika pelajaran sejarah diajarkan menggunakan gambaran melewati video, 

agar dapat lebih cepat memahami dan lelah tertarik lagi pada pelajaran 

sejarah. 

35 Tista Ayu Perwita Saat belajar sejarah ditampilkan video tentang sejarah agar menarik. 

JUMLAH BERMASALAH 22 

JUMLAH NETRAL 3 

JUMLAH TIDAK BERMASALAH 10 
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E.3. Penyajian Angket kelas X Sosial SMAN Pakusari  

a. Angket Gaya Belajar. 

NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A. Rizki Yanto B A B B C B C B A A 

2 Ach. Arizal B A C A A A A A C A 

3 Adji Bimantara C A C A C A A B C C 

4 Ahmad Saofi B B B A C C A C A C 

5 Alfina B A A A C A A B A C 

6 Aprillia Susanti B A A A C C A B C C 

7 Asrof Bayu Sagara B A C B C A C B B C 

8 Davin Putra Mahesa B B C B C B A B B C 

9 Feri Aji Saputra C B C B C B A B A B 

10 Geryandri Yogi Pratama B B C A C C A B C C 

11 Holilurohman B B B A C B B B C C 

12 Joyanata Abdi W. B C B A B C A B C B 

13 M. Alfan Bamatuh H. B A C B B B B B C C 

14 M. Andi Maulana B C C A B B A B C C 

15 M. David Aditya P. C C C A B A B C C B 
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NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 M. Fahim Halimi B B C B A B A B C C 

17 M. Rizal Firdaus B B B A C B A C C C 

18 Moh. Ridho Malik B B C A B A B A B C 

19 Moh. Rifky Firmansyah B A C B B B A B C C 

20 Muhammad Irfan Oki K. B B C C C A B A C C 

21 Nur Avia Aprilyana A B C A C B A B C A 

22 Selvi Wulandari A B C A B C B B A C 

23 Shiva Ahmad Putri Wulandari B B B C C B B B C A 

24 Sindi Hariyani A A C B A A B B C B 

25 Sindy Yunia Eka D. A A C A C C A B A C 

26 Sinta Widya Lorenzo A B A A C A A C C C 

27 Tisa Fitri Rosita C A B A C B B B B C 

JUMLAH           

 A: Auditorial 77 

 B: Visual 102 

 C: Kinestik 91 

PROSENTASE JUMLAH  
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NO Peserta Didik 
Indikator Gaya Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 A: Auditorial 28% 

 B: Visual 38% 

 C: Kinestik 34% 

Simpulan: 

4. 28% peserta didik mempunyai gaya belajar auditorial. 

5. 38% peserta didik mempunyai gaya belajar visual. 

6. 34% peserta didik mempunyai gaya belajar kinestik. 

 

b. Hasil Angket Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran Sejarah. 

No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

1 A. Rizki Yanto Y Y Y Y Y Y 

2 Ach. Arizal T Y Y T T T 

3 Adji Bimantara Y Y Y Y Y Y 

4 Ahmad Saofi Y Y Y T Y Y 

5 Alfina T T Y T Y Y 

6 Aprillia Susanti Y Y Y T Y Y 



98 
 

 

No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

7 Asrof Bayu Sagara Y T T T T T 

8 Davin Putra Mahesa Y T Y T Y Y 

9 Feri Aji Saputra Y Y Y T Y T 

10 Geryandri Yogi Pratama Y Y Y T Y Y 

11 Holilurohman Y Y Y Y Y Y 

12 Joyanata Abdi W. T Y Y T Y T 

13 M. Alfan Bamatuh H. T Y Y T T T 

14 M. Andi Maulana T Y Y T Y Y 

15 M. David Aditya P. T Y Y T Y Y 

16 M. Fahim Halimi Y Y Y Y Y Y 

17 M. Rizal Firdaus Y Y Y Y Y Y 

18 Moh. Ridho Malik Y Y Y Y Y Y 

19 Moh. Rifky Firmansyah Y Y Y Y Y Y 

20 Muhammad Irfan Oki K. Y Y Y Y T Y 

21 Nur Avia Aprilyana Y Y Y T Y Y 

22 Selvi Wulandari T Y Y T Y T 

23 Shiva Ahmad Putri Wulandari Y Y T T Y Y 
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No. Peserta Didik 
Indikator Daya Tarik 

1 2 3 4 5 6 

24 Sindi Hariyani T Y T T T T 

25 Sindy Yunia Eka D. T Y Y T Y T 

26 Sinta Widya Lorenzo T T Y T Y T 

27 Tisa Fitri Rosita T Y T T T Y 

 JUMLAH 16 23 23 8 21 18 

 PROSENTASE 59% 85% 85% 30% 78% 67% 

 JUMLAH TOTAL 109 

 PROSENTASE TOTAL 67,28% 

 

Simpulan: 

1. 59% peserta didik menganggap materi sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha menarik; 

2. 85% peserta didik akan menyesal bila tidak mengikuti pembelajaran sejarah; 

3. 85% peserta didik berpendapat bahwa pelaksanaan pembelajaran materi sejarah menyenangkan; 

4. 30% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran sejarah materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mudah dimengerti; 

5. 78% peserta didik termotivasi untuk belajar materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha; 

6. 67% peserta didik mendapat pembelajaran materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha untuk belajar mandiri. 
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b.1. Hasil data daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar yang diminati. 

NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

1 A. Rizki Yanto     √  

2 Ach. Arizal  √   √  

3 Adji Bimantara   √    

4 Ahmad Saofi   √    

5 Alfina  √ √  √  

6 Aprillia Susanti √    √  

7 Asrof Bayu Sagara     √  

8 Davin Putra Mahesa     √  

9 Feri Aji Saputra     √  

10 Geryandri Yogi Pratama √ √ √  √  

11 Holilurohman      √ 

12 Joyanata Abdi W. √      

13 M. Alfan Bamatuh H.      √ 
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NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

14 M. Andi Maulana   √   √ 

15 M. David Aditya P. √  √    

16 M. Fahim Halimi √     √ 

17 M. Rizal Firdaus  √     

18 Moh. Ridho Malik       

19 Moh. Rifky Firmansyah √     √ 

20 Muhammad Irfan Oki K. √ √ √    

21 Nur Avia Aprilyana   √    

22 Selvi Wulandari   √    

23 Shiva Ahmad Putri Wulandari √      

24 Sindi Hariyani       

25 Sindy Yunia Eka D.  √     

26 Sinta Widya Lorenzo   √    

27 Tisa Fitri Rosita   √    

 TOTAL 8 6 11 1 8 5 
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NO NAMA 

PILIHAN BAHAN AJAR 

LKS MODUL 
BUKU 

PAKET 
DIKTAT VIDEO 

MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

 PROSENTASE 30% 22% 41% 4% 30% 19% 
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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 A. Rizki Yanto Sangat menyenangkan. 

2 Ach. Arizal Sangat menyenangkan. 

3 Adji Bimantara Menyenangkan 

4 Ahmad Saofi Menyenangkan 

5 Alfina Saya lumayan suka dengan pelajaran sejarah, karena agak mudah dipahami 

dan ada juga yang sulit dipahami 

6 Aprillia Susanti Saran saya mata pelajaran sejarah supaya lebih sering diajarkan pada para 

siswa. 

7 Asrof Bayu Sagara Sebaiknya pada saat mata pelajaran sejarah perbanyak guru menceritakan 

dibandingkan guru menyuruh siswa merangkum sendiri 

8 Davin Putra Mahesa Sangat menyenangkan. 

9 Feri Aji Saputra Seharusnya jika belajar jangan tulis, dan lebih sering dikasih tugas. 

10 Geryandri Yogi Pratama Belajar sejarah itu enak dan mudah dipahami, tapi saya ada yang tidak 

mengerti 

11 Holilurohman Sangat menyenangkan. 

12 Joyanata Abdi W. Kita bisa lebih tau dengan sejarah-sejarah dulu dan tau dengan kerajaan-



104 
 

 

NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

kerajaan dan nuansa-nuansa purba 

13 M. Alfan Bamatuh H. Sangat menyenangkan. 

14 M. Andi Maulana Bisa lebih tau kerajaan-kerajaan dan bisa tau manusia purba. 

15 M. David Aditya P. Belajar sejarah itu enak dan bagus, sangat menarik lagi karena kita bisa 

memahami pembelajaran sejarah yang zaman dahulu. 

16 M. Fahim Halimi Senang dipelajaran sejarah, dapat mengenal masa-masa lampau atau zaman 

dahulu 

17 M. Rizal Firdaus Pelajaran sejarah bagus. 

18 Moh. Ridho Malik Tidak ada 

19 Moh. Rifky Firmansyah Belajar sejarah sangat menyenangkan karena saya bisa tahu kejadian di 

masa lalu. 

20 Muhammad Irfan Oki K. Menurut pendapat saya, semua pelajaran itu menyenangkan dan mudah. 

Tetapi yang membedakan tergantung gurunya yang mengajar. 

21 Nur Avia Aprilyana Saran saya adalah semoga pelajaran sejarah yang membosankan menjadi 

lebih menyenangkan. 

22 Selvi Wulandari Pada saat pembelajaran sejarah kita lebih banyak mencatat. 

23 Shiva Ahmad Putri Wulandari Saran saya adalah semoga pembelajaran sejarah yang membosankan dapat 

menjadi lebih menyenangkan. 
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NO NAMA PESERTA DIDIK KOMENTAR, KRITIK, dan SARAN 

24 Sindi Hariyani Saya gak suka pembelajaran sejarah, karena pembelajaran sejarah menurut 

saya sulit untuk dipahami 

25 Sindy Yunia Eka D. - 

26 Sinta Widya Lorenzo Saya suka pada pelajaran sejarah ketika mudah dimengerti kadang juga 

tidak suka jika tidak mudah dimengerti. Atur pelajaran sejarah secara 

menyenangkan agar tidak membosankan. 

27 Tisa Fitri Rosita Saya suka pelajaran sejarah, namun tidak terlalu suka setiap pertemuannya. 

Buatlah materi pembelajaran sejarah menjadi menyenangkan tidak 

membosankan. 

JUMLAH BERMASALAH 10 

JUMLAH NETRAL 2 

JUMLAH TIDAK BERMASALAH 15 
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F. Hasil Rata-Rata Hasil Angket Gaya Belajar SMAN 4 Jember, SMAN 1  

Kalisat dan SMAN Pakusari. 

Gaya belajar Prosentase 

Auditorial 32,50% 

Visual 37,08% 

Kinestik 30,42% 

 

G. Hasil Rata-Rata Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran 

Sejarah. 

Sekolah Prosentase Tiap 

Sekolah 

Rata-Rata 

Prosentase 

SMAN 4 Jember 69,12% 67,88% 

SMAN 1 Kalisat 67,14% 

SMAN Pakusari 67,28% 

 

H. Hasil Rata-Rata Daya Tarik Peserta Didik Terhadap Bahan Ajar Yang 

Diminati 

Bahan Ajar Prosentase 

Lks 39,58% 

Modul 18,75% 

Buku paket 41,67% 

Diktat 3,13% 

Video 31,25% 

Multimedia interaktif 18,75% 
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Lampiran I. Hasil Dokumentasi Penyebaran Angket  

A. Nama Sekolah  : SMAN 1 Kalisat  

Hari/ tanggal   : Senin, 8 Januari 2018 

Kelas    : X IPA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

B. Nama Sekolah  : SMAN Pakusari  

Hari/Tanggal  : Jum’at, 12 Januari 2018 

Kelas    : X IPS 1 
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C. Nama Sekolah  : SMA 4 Jember 

Hari/Tanggal  : Kamis, 11 Januari 2018 

Kelas    : X IPA 7 

 

 


