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ABSTRAK 

 

Rahmah, Silviatur. 2022. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran Abad 

21 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Siswa Di MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat 

(YASMU) Manyar Gresik. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Lia Nur 

Atiqoh Bela Dina, M.Pd.I. Pembimbing 2: Moh. Eko Nasrulloh, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci : Bahan Ajar, Pembelajaran Abad 21, Kemampuan Komunikasi, 

Efektivitas 

Pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dilatar belakangi pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam yang dilaksanakan di MTs Yayasan Mu’alimin 

Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik. Kenyataan yang diperoleh bahwa 

kemampuan komunikasi siswa masih rendah. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan bahan ajar yang digunakan dimana bahan ajar kurang jelas, terlalu 

panjang, dan kurang menarik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu 

adanya pengembangan bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa. 

Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk mendeskripsikan 

pengembangan bahan ajar, mendeskripsikan tingkat efektivitas dan 

mendeskripsikan respon siswa terhadap bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development) dengan mengadaptasi model pengembangan ADDIE. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan tes. 

Subjek penelitian dan pengembangan ini adalah siswa kelas IX. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa (1) 

desain pengembangan bahan ajar mendapatkan persentase kevalidan dari ahli 

materi sebesar 91%, ahli desain 82%, dan ahli pembelajaran 92%, (2) respon siswa 

pada bahan ajar mencapai 92%, dan (3) hasil  pre-test dan post-test rata-rata hasil 

pre-test dapat diketahui bahwa 57,8 dan rata-rata hasil post-test dapat diketahui 

bahwa 78,28 yang menunjukkan bahwa hasil post-test mengalami peningkatan 

sebesar 20,48. Dan hasil analisis uji-t yang menunjukkan bahwa thitung= 4,58 > ttabel 

= 2,0796 sehingga terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar berbasis 

pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran SKI, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar berbasis 

pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Rahmah, Silviatur. 2022. Development of 21st Century Learning-Based Teaching 

Materials in Islamic Cultural History Subjects to Improve Students' 

Communication Skills at MTs Mu'alimin Mu'alimat Foundation (YASMU) 

Manyar Gresik. Thesis, Islamic Religious Education Study Program, 

Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: 

Lia Nur Atiqoh Bela Dina, M.Pd.I. Advisor 2: Moh. Eko Nasrulloh, M.Pd.I. 

 

Keywords: Teaching Materials, 21st Century Learning, Communication Skills, 

Effectiveness 

The development of 21st century learning-based teaching materials to 

improve students' communication skills is based on the background of Islamic 

Cultural History learning which was carried out at MTs Mu'alimin Mu'alimat 

Foundation (YASMU) Manyar Gresik. The fact is that students' communication 

skills are still low. This is due to the limitations of the teaching materials used where 

the teaching materials are less clear, too long, and less interesting. Based on this 

background, it is necessary to develop teaching materials that can improve students' 

communication skills. 

The purpose of this research and development is to describe the 

development of teaching materials, describe the level of effectiveness and describe 

student responses to 21st century learning-based teaching materials. 

This study uses research and development methods (Research and 

Development) by adapting the ADDIE development model. Data collection 

techniques used are observation, interviews, questionnaires, and tests. The subjects 

of this research and development were grade IX students. 

The results of the research conducted by the researcher stated that (1) the 

design of the development of teaching materials received a percentage of validity 

from material experts by 91%, design experts 82%, and learning experts 92%, (2) 

student responses to teaching materials reached 92%, and (3) the average pre-test 

and post-test results can be seen that 57.8 and the average post-test results can be 

seen that 78.28 which indicates that the post-test results have increased by 20, 48. 

And the results of the t-test analysis showed that tcount = 4.58 > ttable = 2.0796 so 

that there was a significant average difference between students' communication 

skills before and after using teaching materials based on 21st century learning in 

SKI subjects, then H0 was rejected. and H1 is accepted. This means that there is a 

significant average difference between students' communication skills before and 

after using 21st century learning-based teaching materials in Islamic Cultural 

History subjects to improve students' communication skills.  



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad 21 dalam dunia pendidikan merupakan abad yang menyatukan 

antara keterampilan, kecakapan pengetahuan dan penguasaan dalam teknologi, 

informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan materi pada saat 

pembelajaran. Dalam hal ini, bahan ajar merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dengan adanya 

bahan ajar yang menarik akan membantu siswa untuk membangun semangat 

belajar dan mencapai hasil dari tujuan pembelajaran. Jenis bahan ajar dapat 

berupa media cetak, audio dan video. Media pembelajaran dapat membantu 

meningkatkan semangat minat belajar siswa dan dapat membangunkan sikap 

pasif yang ada pada diri siswa pada saat pembelajaran berlangsung (Sadiman, 

2002: 16) 

Pembelajaran merupakan sebuah proses penyerapan informasi oleh siswa 

yang melibatkan komponen pembelajaran seperti peserta didik, pendidik, 

materi, bahan ajar dan media pembelajaran. Keseluruhan komponen 

pembelajaran memiliki peran masing-masing yang sama dalam sebuah 

pembelajaran. Sebuah pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik apabila 

terdapat kekurangan dalam salah satu komponen. Salah satu komponen 

pembelajaran yang penting yaitu bahan ajar yang dapat menentukan 

keberhasilan tujuan dari belajar. Penggunaan bahan ajar yang berkualitas akan 

meningkatkan kualitas hasil prestasi belajar siswa. 



 

 

 

 

Perancangan bahan ajar dapat dijadikan titik awal bagi upaya perbaikan 

kualitas pembelajaran. Kegiatan awal dalam meningkatkan pembelajaran 

adalah merancang bahan ajar yang memudahkan siswa dalam belajar, dan 

memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran. Hal penting dalam 

merancang bahan ajar adalah mengetahui bahwa organisasi isi bahan ajar harus 

berpijak pada karakteristik struktur isi mata pelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan perolehan belajar. Bahan ajar merupakan bentuk bahan materi 

yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru dan siswa pada saat 

proses pembelajaran dengan adanya tujuan perencanaan dan implementasi 

pembelajaran (Prastowo, 2015: 17). 

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau 

instruktor untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

Bahan ajar juga diartikan sebagai bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dan isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Dengan bahan ajar dapat memungkinkan siswa untuk mempelajari 

suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga 

secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu. 

Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang 

studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang 

digunakannya. Bahan ajar merupakan bagian terpenting dalam proses 

pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran. 

Bahan atau materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum 



 

 

 

 

yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dan dalam 

rangka penyampaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan 

pendidikan tertentu. Melalui bahan ajar ini siswa diantarkan kepada tujuan 

pengajaran. Dengan perkataan lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan 

dibentuk oleh bahan ajar. 

Konsep pembelajaran Abad 21 adalah membuat lulusan memiliki 

kompetensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang 

kompleks dan menyelesaikan masalah yang sangat penting sesuai dengan 

kebutuhan dinamika global saat ini, selain itu keterampilan kolaborasi dan 

kreatifitas juga dibutuhkan anak-anak muda untuk menghadapi kompleksnya 

perkembangan dunia yang pesat (Suryana, 2019). Pendidikan abad 21 

merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi (Widayat, 2018). 

Bahan ajar yang baik memiliki kesesuaian dengan kurikulum. 

Penyusunan bahan ajar yang baik harus berdasarkan kurikulum yang berlaku 

dengan memperhatikan kondisi siswa di lapangan. Penyusunan bahan ajar harus 

memperhatikan kebutuhan siswa yang akan dicapai. Rancangan bahan ajar juga 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan khusus pembelajaran. 

Peningkatan kreativitas, prestasi belajar dan perubahan perilaku siswa 

menjadi lebih baik merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai 

tenaga pendidik yang profesional. Dengan demikian, guru perlu untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara efektif. Proses pembelajaran 

yang berkualitas menggunakan metode, strategi dan sumber belajar yang 



 

 

 

 

dipersiapkan dan dirancang oleh guru sebelum memulai pembelajaran dengan 

tujuan dapat mempercepat siswa untuk memahami dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, diperlukan suasana yang 

menyenangkan dan dapat mengaktifkan interaksi, baik antara peserta didik 

dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan 

bahan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari para guru untuk 

menggunakan berbagai variasi pembelajaran. Pembelajaran yang menarik dan 

variative akan meningkatkan kemampuan komunikasi dan prestasi belajar siswa 

sehingga sesui dengan tujuan pembelajaran yang dapat tercapai secara efektif. 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, 

sejarah adalah salah satu materi yang menuntut kemampuan pada abad 21 dan 

menunjukkan fungsinya sebagai disiplin ilmu pada kehidupan masa kini dan 

masa yang akan datang. Firman Allah Surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi: 

ْيَق الَّذيْي َبْيَ  يْ ثًا ي ُّْفََتٰى َوٰلكيْن َتْصدي ُوِلي اّْلَْلَبابيِۗ َما َكاَن َحدي ْم عيْْبٌَة ّلِي هي ْ َقَصصي   َلَقْد َكاَن ِفي

نُ وْ  ْيَل ُكلِي َشْيٍء وَُّهًدى وََّرْْحًَة ليَِقْوٍم ي ُّْؤمي  َࣖن  يََدْيهي َوتَ ْفصي
Artinya: “Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang 

yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi 

membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan 

(sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” [QS. Yusuf ayat 

111] 

 

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan tentang Al-Qur’an bukan suatu kitab 

yang dibuat-buat, melainkan sebagai petunjuk jalan umat islam dan 

menceritakan kisah-kisah yang nyata serta dapat mengambil pelajaran dari 

kisah-kisah tersebut. Seperti halnya sejarah bukan hanya sebatas kisah biasa, 



 

 

 

 

melainkan menjadi suatu yang dipercaya untuk menjelaskan bagaimana dan 

mengapa dalam peristiwa pada masa lampau. 

Pembelajaran SKI tidak sebatas membutuhkan penyajian materi tentang 

pengertian, penyebutan tahun kejadian dan nama-nama tokoh. Namun 

pembahasan mengenai alur kejadian atau peristiwa yang disusun secara 

sistematis, menggunakan bahasa yang inspiratif dan komunikatif, disertai 

dengan gambar yang memperjelas isi materi. Selain itu, materi SKI juga 

sebaiknya mengajarkan tentang kisah-kisah para pejuang Islam yang penuh 

dengan hikmah atau pelajaran yang dapat memotivasi dan mengarahkan siswa 

agar mempunyai kesadaran untuk senantiasa meneladani perilaku yang baik dan 

meninggalkan perilaku yang buruk. 

Pada umumnya pembelajaran di sekolah dikelompokkan menjadi 

beberapa mata pelajaran. Semua mata pelajaran mempunyai tujuan masing-

masing untuk membentuk siswa yang cerdas, mempunyai perilaku baik dan 

terampil. Salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat mengembangkan 

ketiga aspek tersebut yaitu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Sejarah Kebudayaan Islam penting dipelajari agar aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif siswa dapat berkembang dengan baik. Namun SKI 

seringkali dianggap tidak menarik dan menjadi salah satu mata pelajaran yang 

sulit bagi siswa karena memuat banyak hal yang bersifat bacaan dan hafalan. Di 

sekolah seringkali anak merasa tertekan, terutama ketika harus menguasai 

materi dengan cara menghafal dan membacanya secara berulang-ulang. Seorang 

pendidik yang baik adalah pendidik yang mampu membantu siswa mencapai 

potensi terbaik dalam dirinya tanpa harus membuat mereka merasa tertekan dan 



 

 

 

 

terbebani. Banyak pendidik yang secara tidak langsung memaksa siswa untuk 

menguasai materi yang diberikan tanpa menyajikan materi yang mudah dan 

memberitahu cara untuk menguasai materi tersebut.  

Buku ajar yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

juga masih belum bisa mempermudah guru dalam menyampaikan meteri  dan 

mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. Beberapa 

kelemahan yang ditemui oleh peneliti di MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat 

(YASMU) Manyar Gresik yaitu kurangnya sumber belajar dan kurang minat 

siswa untuk membaca buku paket dan modul, karena penjelasan materinya 

terlalu panjang, bukunya tidak berwarna sehingga pembelajaran terlihat 

membosankan, siswa terlihat pasif karena siswa kurang mampu memahami 

materi dengan baik dan pembelajaran terlihat kurang efektif. Sedangkan pada 

abad 1 siswa dituntut untuk melek teknologi yang berarti mampu berikir kritis 

dan kreatif. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan para siswa, 

ada siswa yang mengatakan “membaca buku SKI itu harus berulang-ulang, 

tidak bisa langsung paham dan bahasanya kadang sulit dipahami sehingga 

merasa bosan.” Kemudian ada juga siswa yang mengatakan “buku SKI 

gambarnya tidak berwarna, jadi kurang asik untuk dipelajari.” Selain itu, ada 

yang mengatakan “pelajaran SKI kelihatannya mudah saat diterangkan, apalagi 

di ceritakan. Tetapi jika sudah masuk kepada soal itu terlihat sulit, karena materi 

di buku tidak lengkap dan banyak bacaan-bacaannya.”  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa buku ajar SKI yang selama ini 

digunakan materinya masih kurang lengkap dan gambarnya juga tidak 



 

 

 

 

berwarna, sehingga siswa merasa kesulitan dan kadang merasa bosan untuk 

belajar SKI. Ketika membaca buku, siswa juga belum tentu bisa langsung 

memahami materi yang ada di dalamnya. Pengembangan buku ajar SKI sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk mengembangkan 

buku ajar, maka diperlukan telaah terhadap buku ajar yang sudah ada 

sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengangkat topik 

pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 sebagai buku 

pendamping  yang disajikan secara menarik yang sudah disesuaikan dengan 

materi pembelajaran dan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

yang menjadi tujuan dari penelitian pengembangan ini. Bertolak dari 

permasalahan tersebut, alasan peneliti mengangkat topik ini karena memiliki 

nilai khusus untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran dan guru dalam 

proses mengajar. 

Dengan demikian bahan ajar berbasis pembelejaran abad 21 pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini sangat diperlukan yang bertujuan untuk 

meningkatkan komunikasi siswa sehingga pembelajaran dapat efektif dan 

sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Dari penjelasan di atas, penelitian 

pengembangan ini dapat diasumsikan sebagai inovasi baru untuk menciptakan 

siswa yang aktif berkomunikasi dan kreatif dalam pembelajaran sehingga bisa 

menciptakan proses dan hasil pembelajaran yang lebih baik. Dalam hal ini, 

peneliti mengambil judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Pembelajaran Abad 21 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islan 



 

 

 

 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Siswa Di MTs Yayasan 

Mu’alimin Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik.” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan di atas, maka fokus 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa di MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat (YASMU) 

Manyar Gresik? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas pengembangan bahan ajar berbasis 

pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di MTs Yayasan Mu’alimin 

Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik? 

3. Bagaimana respon siswa tehadap bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa di MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat 

(YASMU) Manyar Gresik? 

C. Tujuan Pengembangan Proyek 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk 



 

 

 

 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di MTs Yayasan Mu’alimin 

Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas pengembangan bahan ajar 

berbasis pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di MTs Yayasan 

Mu’alimin Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik. 

3. Untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap bahan ajar berbasis 

pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di MTs Yayasan Mu’alimin 

Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pada penelitian pengembangan ini, produk yang dihasilkan adalah bahan 

ajar berbasis pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam untuk meningkatkan komunikasi siswa di MTs Yayasan Mu’alimin 

Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik. Adapun spesifikasi produknya antara lain 

yaitu: 

1. Bentuk dari bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini yaitu berupa 

media cetak yang disusun dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

2. Hasil dari pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 

3. Bahan ajar ini menggunakan bahasa yang logis dan lebih ringkas, sehingga 

mampu dipahami oleh siswa. 



 

 

 

 

4. Bentuk dari bahan ajar ini yaitu menggunakan kertas yang tidak mudah 

robek dan berukuran tebal. Bentuk tulisan adalah Garamond dan ukuran 

tulisannya 12-16. 

5. Materi yang digunakan dalam bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini 

adalah biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

6. Bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini terdapat beberapa catatan 

penting, kumpulan soal-soal, glosarium, kolom “Tahukah Kamu”, peta 

konsep, dan materi yang sesuai dengan pembelajaran. 

7. Bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini disajikan dengan desain yang 

semenarik mungkin. 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya dari penelitian pengembangan ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

positif kepada dunia pendidikan dalam bidang Pendidikan Agama 

Islam. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Menambah referensi bahan ajar untuk lembaga pendidikan di MTs 

Yayasan Mu’alimin Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik, khususnya 

pada mata pelajaran Sejarah Pendidikan Islam sehingga bisa 



 

 

 

 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dan kualitas belajar 

siswa. 

b. Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan 

mempermudah proses pembelajaran Sejarah Pendidikan Islam sehingga 

mudah dipahami oleh siswa. 

c. Siswa 

Memberikan kemudahan belajar siswa dan menumbuhkan semangat 

dalam diri siswa. 

d. Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang pengembanga bahan ajar 

sehingga bisa meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

F. Asumsi Penelitian Pengembangan 

Sesuai dengan fokus penelitian, maka asumsi pengembangan ini di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Belum tersedianya bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sehingga bisa meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa. 

2. Melalui bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini, proses pembelajaran 

siswa bisa menyenangkan dan tidak membosankan sehingga pembelajaran 

menjadi efektif. 

3. Dengan bahan ajar ini, siswa mampu memahami materi Sejarah 

Kebudayaan Islam dengan baik. 



 

 

 

 

4. Dengan bahan ajar ini, siswa dilatih untuk lebih aktif dengan menjawab 

soal-soal latihan. 

Adapun keterbatasan pengembangan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan bahan ajar ini hanya berfokus pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam saja. 

2. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas IX di MTs Yayasan Mu’alimin 

Mu’alimat (YASMU) Manyar Gresik. 

G. Definisi Istilah 

Untuk mencegah kesalah pahaman terhadap tafsiran serta istilah-istilah 

yang ada pada judul penelian ini, maka peneliti memberikan kejelasan sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan  

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, 

terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi 

produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukungserta 

meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik. 

2. Bahan Ajar 

Seperangkat alat pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang 

digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembalajaran di 

kelas untuk mencapai tujuan hasil yang diharapkan.  

3. Pembelajaran Abad 21 

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang dirancang untuk 

generasi abad ke-21 agar mampu mengikuti perkembangan zaman. 

 



 

 

 

 

4. Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan komunikasi merupakan tingkat keterampilan seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu pesan atau informasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung baik berupa pesan, berita, atau simbol-simbol dari 

seseorang (pengirim) kepada orang lain (penerima) sehingga dapat 

dipahami maksud dari informasi tersebut.   

5. Efektivitas 

Efektivitas adalah satu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dengan cara 

berusaha dalam memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan.  

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian 

pengembangan ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan  

Penjabaran pada bab ini membahas tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Pengembangan Proyek, Spesifikasi Produk yang 

Diharapkan, Pentingnya Pengembangan, Asumsi dan 

Keterbatasan Pengembangan, Definisi Istilah, dan 

Sistematika Penulisan. Pada bab ini juga menjadi acuan dan 

titik tolak pada saat proses pengembangan dalam penelitian 

yang memberikan suatu gambaran tentang tujuan dan 

sasaran dari semua penulisan dalam penelitian ini.  

 



 

 

 

 

BAB II Kajian Pustaka 

Penjabaran pada bab ini yaitu menjelaskan tentang 

kerangka berpikir dan landasan teori secara rinci dari 

masing-masing variabel. 

BAB III  Metode Pengembangan  

Menjelaskan tentang metode dalam penelitian 

pengembangan yang meliputi Model Pengembangan, 

Prosedur Pengembangan, dan Uji Coba Produk. 

BAB IV  Hasil Pengembangan 

Pada bab ini berisi tentang pemaparan data penelitian 

yang meliputi hasil pengembangan dan memuat data yang 

kompleks.  

BAB V  Kajian dan Saran 

Pada bab ini menjelaskan tentang inti yang ada dalam 

penelitian dan memberikan saran pengembangan produk 

lebih lanjut. 



BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

A. Kajian Produk Yang Telah Direvisi 

1. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran Abad Ke-21 

Pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 untuk siswa 

kelas IX ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di MTs 

Yayasan Mu’alimin Mu’alimat Manyar Gresik diperoleh kesimpulan bahwa 

kurangnya minat baca siswa untuk membaca buku paket dan modul, karena 

penjelasan materinya terlalu panjang, bukunya tidak berwarna sehingga 

pembelajaran terlihat membosankan dan siswa terlihat pasif karena siswa 

kurang mampu memahami materi dengan baik, sehingga bahan ajar ini perlu 

dikembangkan dengan dibuat lebih menarik dan memudahkan siswa untuk 

memahami materi SKI. Sebagaimana dalam Prastomo (2011:16) yang 

menjelaskan bahwa penelitian pengembangan ini digunakan untuk 

menghasilkan produk, dan menguji keefektifan produk tersebut. Kelebihan dari 

penelitian pengembangan ini adalah memberikan petunjuk yang berguna dalam 

pemecahan masalah-masalah atau rancangan dan desain dalam bahan ajar.  

Wujud akhir dari penelitian dan pengembangan ini adalah bahan ajar 

berbasis pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran SKI untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa. Adapun pokok bahasan materi yang dijabarkan 

adalah pokok bahasan biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia 

pada kelas IX. Kehadiran dari bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini 

adalah sebagai pelengkap atas ketersediaan bahan ajar yang sudah ada. Bahan 

ajar yang dikembangkan merupakan bahan ajar yang relevan dengan kurikulum, 



dimana tujuan utama pengembangan ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa beserta kemampuan komunikasi siswa. Salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran yaitu bahan ajar. Sebagaimana 

halnya yang dijelaskan dalam Sudjana (2009: 67) bahwa bahan ajar yang baik 

dan menarik sangat berpengaruh pada proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa. Bahan ajar yang akan dirancang alangkah baiknya ditulis dengan bahasa 

yang baik dan dapat dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Dengan  kata 

lain, tujuan yang akan dicapai oleh siswa dapat diwarnai dan dibentuk oleh 

bahan ajar. Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran yang 

diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan.  

Pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 untuk kelas IX 

MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat Manyar Gresik ini berdasarkan proses 

pengembangan dan hasil uji coba terhadap bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21 yang dikembangkan dan didesain khusus dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek, diantaranya seperti kesesuaian materi dengan acuan SK dan 

KD, kesesuaian materi dengan indikator abad ke-21, ilustrasi gambar yang 

disesuaikan dengan materi, pemilihan warna dalam setiap bagian bahan ajar dan 

layout bahan ajar. Sehingga bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 yang 

disajikan sesuai dengan tujuan pengembangan bahan ajar itu sendiri yaitu 

memudahkan siswa dalam memahami materi Sejarah Kebudayaan Islam 

khususnya pada materi biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di 

Indonesia. Dalam hal ini selaras dengan pendapat Widodo dan Jasmadi dalam 

Lestari, (2013: 01) menjelaskan bahwa bahan ajar adalah fasilitas pembelajaran 



yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, 

standar/parameter yang dirancang dengan terstruktur yang bertujuan agar tujuan 

pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang ada. 

Dalam proses validasi ahli materi terdapat komentar dan saran ahli materi 

bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 yaitu secara garis besar untuk materi 

sudah sesuai, tetapi lebih diringkas dan diperkaya lagi. Dari validasi tersebut 

diperoleh hasil kelayakan terhadap produk pengembangan bahan ajar berbasis 

pembelajaran abad 21 oleh ahli materi/isi diperoleh nilai kevalidan mencapai 

91%. Jika dicocokkan dengan tabel kriteria kelayakan, maka skor ini termasuk 

dalam kriteria sangat valid. 

Pada saat validasi ahli desain diperoleh nilai kevalidan mencapai 82%. 

Pada hasil validasi ini ada beberapa desain bahan ajar yang harus direvisi sesuai 

dengan saran ahli desain dengan tujuan agar bahan ajar yang dikembangkan 

menjadi lebih sempurna, yakni icon pada daftar isi sebaiknya dihilangkan agar 

terlihat rapi. 

Proses validasi ahli pembelajaran juga terdapat hasil validasi yang 

mencapai 92%. Jika dicocokkan dengan tabel kriteria kelayakan, maka skor ini 

termasuk dalam kriteria sangat valid. Namun, ada beberapa hal yang harus 

direvisi sesuai dengan saran ahli pembelajaran dengan tujuan bahan ajar yang 

dikembangkan menjadi lebih sempurna, yaitu pada bagian peta konsep lebih 

ditata lagi supaya terlihat lebih menarik. 

Berdasarkan uji validitas oleh ahli materi/isi, ahli desain, dan ahli 

pembelajaran maka bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 pada mata 



pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dinyatakan sangat valid untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

Oleh karena itu, dalam mengembangkan bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21 ini, peneliti menyajikan desain yang menarik, dengan konsep materi 

yang jelas dan mudah dipahami, serta ilustrasi gambar yang mampu 

memberikan informasi dengan baik kepada peserta didik.  

 

2. Respon Siswa Terhadap Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran Abad Ke-21 

Pembelajaran di abad 21 berorientasikan kepada kegiatan untuk melatih 

keterampilan pada peserta didik dengan mengarah kepada proses dan respon 

siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini selaras dengan pendapat  Soenarjo, 

dkk (1983: 25) bahwa respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi 

yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek, 

suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi 

terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.  

Untuk mengetahu respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan, 

maka dilakukan penyebaran angket. Adapun angket respon yang disebarkan 

memberikan hasil sebagai berikut: 

Informasi pada bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 memberikan 

pengetahuan baru. Dari respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 106%. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari Mulyasa (2006: 96) mengemukakan bahwa bahan 

ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu 

yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. 



Materi yang terdapat dalam bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini 

jelas dan ringkas. Dari respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 97%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sesuai dengan teknik penyusunan bahan ajar yang dapat 

dikatakan bahwa secara garis besar menurut Diknas (2004). 

Materi yang ada dalam bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam hal berkomunikasi. Dari 

respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 97%. Dalam hal ini selaras dengan 

Widjaja (2010: 7-8) bahwa maksud dari meningkatkan kemampuan komunikasi 

yaitu untuk mengubah pikiran, sikap, prilaku, penerima dan melaksanakan apa 

yang diingikan oleh komunikator. 

Memudahkan siswa dalam belajar soal-soal. Dari respon 22 siswa tersebut 

diperoleh hasil 104%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya latihan soal dapat 

memudahkan siswa pada saat proses pembelajaran. Dalam hal ini selaras 

dengan tujuan dari pengembangan bahan ajar menurut Gatot (2008: 24). 

Materi dalam bahan ajar ini mudah untuk dipahami. Dari respon 22 siswa 

tersebut diperoleh hasil 104%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis 

pembelajaran abad 21 dapat memudahkan siswa untuk memahami materi. 

Dalam hal ini selaras dengan tujuan dari pengembangan bahan ajar menurut 

Gatot (2008: 24). 

Bahan ajar ini dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa. Dari respon 

22 siswa tersebut diperoleh hasil 108%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

berbasis pembelajaran abad 21 dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa. 

Dalam hal ini selaras dengan tujuan dari pengembangan bahan ajar menurut 

Gatot (2008: 24). 



Bahan ajar ini dapat menjadikan pembelajaran menjadi efektif. Dari 

respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 102%. Hal ini menunjukkan sejalan 

dengan kriteria bahan ajar yakni communicative and interactive learning 

materials menurut Widodo, dkk (2012: 284). 

Bahan ajar ini membantu siswa untuk memahami materi dengan baik. 

Dari respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 93%. Hal ini selaras dengan 

pendapat Prastowo (2012: 17) bahwa bahan ajar pada dasarnya adalah semua 

bahan (baik informasi maupun alat dan teks) yang disusun secara sistematis dan 

menunjukkan ilustrasi lengkap keterampilan yang dipelajari oleh siswa dengan 

harapan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Warna yang digunakan dalam bahan ajar ini bervariasi dan menarik. Dari 

respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 107%. Dalam hal ini selaras dengan 

pendapat Retnosari dalam Rifqiawati (2020: 90) bahwa tampilan yang menarik 

dapat meningkatkan minat baca siswa. 

Jenis dan ukuran huruf jelas untuk dibaca. Dari respon 22 siswa tersebut 

diperoleh hasil 96%. Hal ini menunjukkan bahwa keterbacaan tulisan sudah 

valid. 

Tampilan gambar lengkap, jelas dan tidak samar. Dari respon 22 siswa 

tersebut diperoleh hasil 100%. Dalam hal ini selaras dengan pendapat 

Irwansyah, dkk (2017: 04) bahwa bahan ajar yang disajikan dengan tampilan 

gambar membuat pengguna memahami isi materi. 

Tampilan cover dan halaman bahan ajar ini bagus dan menarik. Dari 

respon 22 siswa tersebut diperoleh hasil 104%. Dalam hal ini selaras dengan 



pendapat Retnosari dalam Rifqiawati (2020: 90) bahwa tampilan yang menarik 

dapat meningkatkan minat baca siswa. 

Siswa tertarik untuk melihat dan mempelajari bahan ajar ini. Dari respon 

22 siswa tersebut diperoleh hasil 108%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

berbasis pembelajaran abad 21 dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa. 

Dalam hal ini selaras dengan tujuan dari pengembangan bahan ajar menurut 

Gatot (2008: 24). 

Dari hasil analisis respon siswa dalam bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21 yang melibatkan 22 siswa dengan presentase data yang diperoleh adalah 

sebesar 91,63%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis pembelajaran 

abad 21 masuk dalam kategori layak karena berisi informasi yang mendalam 

dengan bahasa yang singkat dan jelas, ilustrasi yang digunakan sesuai dengan 

materi, bahan ajar colour full, tidak membosankan, dan disusun secara 

sistematis. 

 

3. Efektivitas Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran Abad Ke- 

    21 

Pada dasarnya pembelajaran yang efektif tidak mungkin lepas dari 

kemampuan dan keterampilan seorang guru (pendidik) bagaimana dia dapat 

mengimplementasikan ilmunya dalam proses interaksi edukatif. Kemantapan 

penggunaan metode mengajar, pengelolaan kelas dan memenej kelas, 

pengoptimalan situasi dan kondisi berlangsungnya proses belajar mengajar 

hingga penggunaan media belajar. Efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan  tertentu yang dapat membawa hasil 



secara maksimal. Dalam hal ini selaras dengan pendapat Nana Sudjana (1990: 

50) bahwa keefektifan proses pembelajaran berkenan dengan jalan, upaya 

teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat 

dan cepat. 

Untuk mengetahui efektivitas dari produk pengembangan bahan ajar 

berbasis pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran SKI, maka perlu dilakukan 

uji coba penggunaan produk. Bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 dapat 

dikatakan efektif apabila terdapat peningkatan dari hasil belajar siswa setelah 

menggunakan produk. Adapun uji coba dilakukan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan produk yang dikembangkan. 

Hal ini selaras dengan pendapat Fitri (2020: 267) bahwa suatu produk yang 

dikembangkan dapat dikatakan efektif jika ada peningkatan hasil belajar siswa 

yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan produk. 

Hasil penelitian keefektifan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 

melalui uji coba produk pada nilai pre-test  sebesar 57,8 dan nilai  post-test 

sebesar 78,28. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan t-test dependent (Paired 

Sample t-test) yang diperoleh hasil perhitungan  thitung sebesar 4,58 dan ttabel 

sebesar 2,079. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.  Hal itu menunjukan bahwa 

produk pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini efektif 

digunakan dalam pembelajaran, karena adanya peningkatan terhadap 

kemampuan komunikasi siswa sebesar 20,28 setelah menggunakan produk 

pengembangan bahan ajar. 

Pada pengimplementasian bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 

yakni di kelas IX MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat Manyar Gresik dengan 



jumlah subjek uji coba sebanyak 22 siswa yang menunjukka bahwa hasil uji 

coba produk setelah penggunaan bahan ajar mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa yang signifikan. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya 

perlakuan maka hasil nilai post-test lebih tinggi dibandingkan nilai pre-test. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Morrearle dan Pearson dalam Yosal 

(2014: 89-90) mengenai alasan penting komunikasi dalam pembelajaran yaitu 

bahwasannya komunikasi pembelajaran mampu meningkatkan mutu 

pembelajaran di ruang kelas dan menjadi kunci tumbuhnya kerjasama untuk 

keberhasilan pendidikan di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini salah satu 

aspek yang dapat mendukung tercapainya efektivitas pengembangan bahan ajar 

terhadap kemampuan komunikasi siswa adalah materi pembelajaran itu sendiri. 

Agar materi pembelajaran tersebut dapat tersampaikan dengan baik, maka perlu 

adanya alat atau media yang dapat mempermudah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, dalam hal ini dibutuhkannya bahan ajar pendukung berupa bahan 

ajar berbasis pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran SKI yang didesain 

secara menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. 

  

B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 ini dikembangkan 

untuk memperkenalkan kepada siswa mengenai kemampuan komunikasi abad ke-

21 yang didesain secara menarik agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna 

dan merupakan salah satu alternatif sumber belajar sehingga siswa mudah 

memahami pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam khususnya pada materi biografi 



tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Dalam ini ada beberapa saran 

yang harus diperhatikan, anatara lain sebagai berikut: 

1. Saran Pemanfaatan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan produk ini, jika 

bahan ajar ini digunakan dalam pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pendukung dari bahan 

ajar yang sudah ada guna memudahkan siswa memahami materi. 

b. Bahan ajar ini memiliki beberapa soal untuk melatih pemahaman siswa, 

peran guru sangat dibutuhkan untuk membimbing siswa dalam 

mengerjakan soal. 

2. Saran Diseminasi Produk 

Bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 pada materi biografi tokoh 

pendiri organisasi keagamaan di Indonesia dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik siswa MTs Yayasan Mu’alimin Mu’alimat Manyar. Jika ingin 

digunakan pada sekolah yang lain, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi 

setempat. Namun demikian, bagi siswa yang tertarik untuk belajar dengan 

menggunakan bahan ajar ini dapat menggunakannya sebagai salah satu sumber 

belajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam khususnya pada materi 

biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. 

 

3. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

 Produk bahan ajar berbasis pembelajaran abad 21 yang dikembangkan ini 

sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan materi-materi lain yang berkaitan 



dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sesuai dengan karakteristik 

materi serta desain yang lebih menarik. 
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