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ABSTRAK 

 

Proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang ada di MI Unggulan 

Assalam Catakgayam Mojowarno Jombang kelas V didominasi dengan 

ceramah dan hafalan. Pembelajaran juga berorientasi pada guru sehingga 

nampak keaktifan didominasi guru sedangkan siswa pasif mendengarkan 

yang mengakibatkan ketuntasan hasil belajar mayoritas siswa rendah. Oleh 

karena itu, peneliti merumuskan solusi terhadap permasalahan tersebut 

dengan desain pembelajaran model ASSURE yang memadukan antara materi, 

metode, dan media pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan 

pengembangan pembelajaran ini, diharapkan mampu menambah daya tarik 

siswa untuk belajar sehingga ketuntasan hasil belajar dapat dicapai oleh 

semua siswa. 

Tujuan penelitian ini untuk (1) mendeskripsikan proses pengembangan 

perangkat pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan model ASSURE 

(2) mendeskripsikan kevalidan dan kepraktisan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan (3) mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini mengacu pada model pengembangan Research and 

Development (R&D) yang terdiri dari 10 tahap. Penelitian ini hanya 

melakukan kegiatan dari tahap 1 sampai 6 dikarenakan keterbatasan waktu 

dan penelitian ini hanya menghasilkan produk terbatas, bukan produk massal. 

Enam tahap tersebut adalah (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan 

data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba 

produk. Pengembangan perangkat pembelajaran pada penelitian ini meliputi: 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja (LK), dan 

instrumen tes hasil belajar. Uji coba dilakukan pada 14 siswa kelas V MI 

Unggulan Assalam Catakgayam Mojowarno Jombang. Data yang diperoleh 

selama penelitian ini berupa hasil keterlaksanaan RPP dalam pembelajaran, 

aktivitas siswa, respon siswa, dan nilai hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran. 

Data penelitian dianalisis dan diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 

kevalidan RPP berkategori sangat valid dengan rata-rata penilaian 3,74, 

kevalidan LK berkategori sangat valid dengan rata-tara penilaian 3,68, dan 

kevalidan instrumen tes hasil belajar berkategori sangat valid dengan rata-rata 

penilaian 3,89; (2) dari masing-masing perangkat pembelajaran tersebut 

dinilai praktis oleh para ahli dengan penilaian rata-rata "B" untuk masing-

masing perangkat pembelajaran, yang berarti bahwa perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan dapat digunakan dengan sedikit revisi; (3) 

keterlaksanaan RPP masuk dalam kategori “baik”; (4) aktivitas siswa masuk 

dalam kategori aktif; (5) Respon siswa masuk dalam kategori positif; (6) 

Hasil belajar siswa memenuhi batas ketuntasan secara klasikal 85,7%. 


