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Latar belakang adalah guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar 
karena ketersediaan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, karakteristik 
sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar dan rendahnya tentang arti 
penting kesadaran sejarah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengembangan materi 
bahan ajar situs sejarah Kalinyamat pada pokok bahasan proses Islamisasi dalam 
rangka peningkatan kesadaran sejarah siswa di SMA Negeri 1 Jepara, (2) 
Mengetahui penerapan pengembangan materi bahan ajar situs sejarah Kalinyamat 
pada pokok bahasan proses Islamisasi dalam rangka peningkatan kesadaran 
sejarah siswa di SMA Negeri 1 Jepara, (3) Mengetahui pengaruh penggunaan 
bahan ajar situs sejarah Kalinyamat pada pokok bahasan proses Islamisasi 
terhadap peningkatan kesadaran sejarah siswa di SMA Negeri 1 Jepara.  

Penelitian ini menggunakan RnD (Research and Development) adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan produk. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 
digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 
keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 
diperlukan penelitian untuk menguji kefektifan produk tersebut. Jadi penelitian 
dan pengembangan bersifat longitudinal (bertahap bisa multy years). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar yang 
diterapkan dalam pembelajaran mampu membuat siswa berperan aktif dalam 
pembelajaran, berani mengemukakan pendapat kepada teman maupun guru, siswa 
dapat menghargai pendapat yang dimiliki oleh siswa lain, membangun iklim 
kerjasama yang positif, dan menumbuhkan interaksi siswa dengan sesama teman 
maupun guru sehingga menjadikan siswa lebih termotivasi dalam belajar sehingga 
membuat proses pembelajaran menjadi efektif. 

Simpulan penelitian adalah (1) Pengembangan bahan ajar pelajaran sejarah 
pada pokok bahasan bahan ajar situs sejarah Kalinyamat pada pokok bahasan 
proses Islamisasi yang telah diujikan mampu berperan aktif dalam pempelajaran, 
berani mengemukakan pendapat kepada teman maupun guru, siswa dapat 
menghargai pendapat yang dimiliki oleh siswa lain, membangun iklim kerjasama 
yang positif, dan menumbuhkan interaksi siswa dengan sesama teman maupun 
guru sehingga menjadikan siswa lebih termotivasi dalam belajar sehingga 
membuat proses pembelajaran menjadi efektif, (2) Penerapan Pengembangan 
bahan ajar yang telah dilakukan peneliti kemudian diimplementasikan dalam 
pembelajaran sejarah ternyata membawa pengaruh yang positif terhadap 
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kesadaran sejarah dikalangan siswa, (3) Terdapat pengaruh yang positif dan baik 
setelah diimplementasikan bahan ajar Ratu Kalinyamat pada pokok bahasan 
proses Islamisasi. 

Berdasarkan beberapa simpulan diatas peneliti mengajukan saran sebagai 
berikut : (1) Guru sejarah dalam mengajarkan pembelajaran sejarah pada pokok 
bahasan Ratu Kalinyamat hendaknya menggunakan bahan ajar yang telah disusun 
sesuai dengan kaidah-kaidah teknologi pembelajaran secara efektif dan efisien, 
karena bahan ajar yang memenuhi kaidah teknologi pembelajaran terbukti mampu 
meningkatkan kesadaran sejarah dikalangan siswa, (2) Bahan ajar hendaknya 
memenuhi kriteria efektif, efisien, dan menyesuaikan perkembangan  ilmu 
pengetahuan yang ada, (3) Pengembangan bahan ajar hendaknya dilakukan oleh 
setiap guru secara rutin dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kekinian sehingga kemutakhiran bidang studi yang 
diajarkan terjaga. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




