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ABSTRAK 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya modul Fiqih berbasis Life 

Skills untuk kelas VIII MTs. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan 

ajar berupa modul berbasis Life Skills yang dapat digunakan sebagai tambahan 

sumber belajar pada pelajaran Fiqih MTs, mengetahui kelayakan modul, dan 

mengetahui respon peserta didik terhadap modul yang dikembangkan. Dengan 

adanya bahan ajar berupa modul berbasis Life Skills ini membuat peserta didik lebih 

tertarik, aktif dalam pembelajaran di dalam kelas, dapat membantu peserta didik 

memahami pelajaran dan dapat mengembangkan kecakapan hidup peserta didik. Jenis 

penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan pengembangan Borg 

and Gall yang sudah di modifikasi oleh Sugiyono. Tahapan yang dilakukan pada 

pengembangan ini dibatasi hingga 7 tahap yaitu: potensi dan masalah, pengumpulan 

data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk dan revisi 

produk. Instrument penelitian dan pengembangan ini menggunakan angket validasi 

ahli yang akan di berikan kepada ahli materi, ahli teknologi pembelajaran, dan ahli 

desain. Berdasarkan penilaian yang diperoleh dari validasi ahli materi, ahli teknologi 

pembelajaran, dan ahli desain dinyatakan bahwa modul yang dikembangkan layak 

untuk digunakan. Kemudian menurut penilaian yang diperoleh dari respon guru dan 

siswa dinyatakan bahwa modul yang dikembangkan menarik. Hal ini berarti modul 

yang dikembangkan oleh penulis dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi 

peserta didik dan guru MTs Kelas VIII. 

Kata Kunci : Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Life Skills 
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MOTTO 

 

                      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan 

janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”. 

 (QS. Muhammad: 33)
1
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 Departemen Agama RI, (Al-Qur‟an dan Terjemahnya), (Bandung: Dipenogoro,2016), h. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Memilih Judul 

1. Pentingnya masalah tersebut diteliti karena siswa belum terakomodir bahan 

ajar berbasis life skills. Dengan adanya pembelajaran berbasis life skills 

mendorong anak didik memiliki pengetahuan, keterampilan, memiliki percaya 

diri yang tinggi, dan mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan. 

2. Menarik minat peneliti karena akan membawa efek positif terhadap anak 

didik dalam hal adab makan dan minum yang berorientasi pada life skills 

menjadi sebuah alternative pembaharuan pendidikan yang prospektif untuk 

mengatasi tuntutan masa depan. 

3. Dalam penelitian sudah saya lihat penelitian sebelumnya yang berkaitan 

tentang pengembangan modul ini. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Seperti yang dijabarkan Moh.Roqib (2017:15) bahwa pendidikan adalah proses 

pembaruan, pembenaran, dan penuntasan tentang semua kapasitas dan kemampuan 

manusia. Pendidikan dapat diartikan juga sebagai suatu usaha manusia dalam 

memperbaiki ataupun membina kepribadian dan sikap sesuai dengan nilai-nilai 

ataupun unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam masyaraka. Pendidikan dibutuhkan 

dan dilaksanakan yaitu dengan anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-

anak mereka.
2
 

                                                             
2
Moh.Roqib. Ilmu Plendidikan Islam. (Yogyakarta: Pesma An Najah Press: 2017), h. 15. 
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Pendidikan suatu usaha atau upaya untuk menjadikan manusia dalam 

menumbuhkan kemampuan potensi manusia sehingga memiliki kemampuan hidup 

optimal baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat serta memiliki 

nilai-nilai moral religius dan sosial sebagai pedoman hidupnya. Tentu saja, 

pendidikan juga dipandang sebagai usaha sadar yang bertujuan dan usaha 

mendewasakan anak.  

Banyak definisi mengenai pendidikan menurut beberapa ahli. Menurut 

Syafruddi mendefinisikan pendidikan merupakan sistem sosialisasi untuk mencapai 

kemampuan pribadi dan sosial sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dirinya 

sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dalam mengisi berbagai peran dan 

pekerjaan di masyarakat.
3
  

Adapun firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi : 

                                        

                        

Artinya : “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.” (QS. Az-Zumar : 9).
4
 

 

Kaitan Qs.Az-Zumar dengan latar belakang masalah ini adalah bahwa dengan 

adanya pendidikan dan pembelajaran kita menjadi hamba-hamba Allah yang berakal. 

Sehingga kita mampu memahami adanya siang dan malam. Begitu juga dengan 

adanya pendidikan, semakin kita banyak mengetahui pendidikan dan pengalaman kita 

                                                             
3 Syafruddi, Ilmu Pendidikan Islam.(Jakarta: HIjri Pustaka Utama: 2017), h. 14.  
4
 Departemen Agama RI. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. (Bandung: Dipenogoro: 2016), h. 

459. 
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maka kita akan banyak mengetahui apa itu pendidikan dan pembelajaran tersebut agar 

menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan. 

Dengan ini perkembangan dan teknologi adanya suatu pendidikan, tetapi 

pendidikan yang berkualitas, maka dari itu peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia perlu dilakukan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, bahwa: 

“Upaya dasar dan terencana dalam hal mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara itulah yang disebut dengan pendidikan.”
5
  

Proses belajar mengajar lebih ditekankan pada keterlibatan aktif peserta didik 

melalui pendekatan proses mental untuk mengkonstruk dan mentransformasikan 

pengetahuannya (student centered). Pembelajaran sudah tidak menempatkan guru 

sebagai pusat. Dengan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran, disertai dengan bahan pembelajaran yang juga mereka kenal serta 

terkait dengan diri dan lingkungannya maka diharapkan peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan/konsep yang lebih bermakna. 

Pendidik memiliki peran sangat penting bagi kegiatan belajar mengajar yaitu 

sebagai fasilitator, tutor, mentor, pendamping, dan yang lainnya. Sehingga sebagai 

                                                             
 
5
 Sukring, “Pendidik dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik”. Jurnal Tadris, Vol. 1 

No.1 (juni 2016), h.69 
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pendidik diharuskan menuntun peserta didik kita untuk mengetahui potensi dan 

kemampuan diri mereka agar membuat anak didik kita menjadi lebih baik lagi.
6
 

Agar pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang baik, perlu 

diupayakan langkah-langkah mendasar konsisten dan sistematis paradigma 

pendidikan yang kita bangun adalah pendidikan yang dapat mengembangkan potensi 

anak didik agar berani menghadapi tantangan hidup sekaligus tantangan global, tanpa 

rasa tertekan, pendidikan kita harus mampu mendorong anak didik memiliki 

pengetahuan, keterampilan, memiliki percaya diri yang tinggi dan mampu cepat 

beradaptasi dengan lingkungan.  

Pendidikan yang ingin kita wujudkan ke depan adalah pendidikan yang dapat 

mengarahkan dan membekali kehidupan anak didik dan tidak berhenti pada 

penguasaan materi secara tertulis.
7
 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Standar 

Nasional Pendidikan pada pasal 1 menyatakan bahwa pada buku teks pelajaran adalah 

sumber utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Lebih lanjut 

pada pasal 43 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mengembangkan 

sumber belajar lainnya sesuai dengan karakteristik materi, peserta didik, dan satuan 

pendidikan. Pada Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

dikatakan bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun 

                                                             
6
Endang Sadbudhy Rahayu. I Made Nuryata. Pembelajaran Masa Kini. (Jakarta Timur: 

Sekarmita: 2010), h. 16. 

 
7
 Departemen Agama RI, Pedoman Integrasi Life Skills dalam Pembelajaran Madrasah 

Aliyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam,2005), h.2 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Salah satu elemen RPP adalah sumber 

belajar. Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru juga disebutkan bahwa salah satu 

tuntunan kompetensi pedagogic dan professional guru adalah mengembangkan 

sumber belajar dan bahan ajar. 

Sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan (materi), peralatan, 

pengaturan, dan orang dimana pembelajar dapat berinteraksi dengannya yang 

bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Salah satu fungsi 

utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh 

guru.
8
 

Sumber belajar yang tepat dan sesuai untuk belajar secara mandiri adalah 

modul. Sumber belajar adalah suatu alat untuk membantu setiap orang untuk belajar 

dan menunjukkan kompetensinya. Adapun sumber belajar dalam islam terdapat 

dalam Qs. An-Nahl ayat 78 : 

                             

              

Artinya :  

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.(Qs. An-Nahl: 78)
9
 

 

 Berkaitan dengan adanya Qs.An-Nahl ayat 78 bahwa sesungguhnya manusia 

itu pada saat dalam perut ibu belum mengetahui apa-apa. Dengan adanya pendidikan 

membekali kita untuk mengetahui apa itu pendidikan. Dan betapa pentingnya 

                                                             
8 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.8 
9 Departemen Agama RI. Op.Cit. h. 275 
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pendidikan bagi manusia. Dengan adanya pendidikan kita bisa menjalani kehidupan 

kita dan menjadi manusia yang bermanfaat serta berakhlaqul karimah. 

Modul merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak yang ditulis atau disusun 

dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar dengan mandiri atau dengan bimbingan 

guru, sehingga modul berisi komponen dasar bahan ajar untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan.
10

  

Penyusunan modul sebagai bahan ajar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada 

mata pelajaran. Pengembangan bahan ajar berupa modul harus memperhatikan 

tuntutan kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi 

lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan 

apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai 

tenaga professional. Kementrian pendidikan dan kebudayaan menyatakan bahwa 

“pembelajaran harus berorientasi untuk membekali siswa dengan kemampuan-

kemampuan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran efektif 

dan ideal yang diharapkan adalah pembelajaran yang dapat membekali siswa dengan 

berbagai kecakapan hidup (life skills)”. Pengaruh dari pernyataan tersebut adalah 

bahwa bahan ajar seharusnya memuat aspek-aspek life skills secara eksplisit dan 

spesifik. Karakterisitik masyarakat yang diharapkan membawa implikasi bahwa 

paradigma pendidikan saat itu harus bermuara pada peningkatan dan pengembangan 
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 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi 

Guru,(Jakarta: Rosda Karya, 2013), h.174 
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kecakapan hidup (life skill) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta 

didik untuk mampu memecahkan masalah secara inovatif dengan menggunakan 

prosedur yang telah dipelajari. Sekolah sebagai wadah penyelenggara pendidikan 

harus dapat memberikan pendidikan yang berorientasi kepada kecakapan hidup (life 

skill). Oleh sebab itu, pendidikan yang berbasis masyarakat luas yang berorientasi 

pada kecakapan hidup (life skill) menjadi sebuah alternative pembaharuan pendidikan 

yang prospektif untuk mengantisipasi tuntunan masa depan. 

 Penelitian ini dilakukan di Mts 02 Kotabumi Lampung Utara, karena 

berdasarkan observasi, pada dasarnya menggunakan bahan ajar yang cukup beragam. 

Sumber belajar yang digunakan oleh pendidik berupa buku paket, buku fiqh, dan 

buku tuntunan sholah sebagai sumber belajar utama, serta belum digunakannya 

modul dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran Fiqih. Namun, bahan ajar 

yang digunakan kebanyakan masih bersifat informative yang hanya memaparkan 

materi dan kurang mengedepankan aspek kecakapan hidup dalam pembelajaran. 

 Menurut ibu Meyda, Materi yang terdapat pada Buku Pembelajaran Fiqih 

sudah cukup lengkap hanya saja penjelasannya kurang, dan kurang dapat membantu 

siswa untuk belajar mandiri, karena dengan materi yang sangat banyak terkadang 

waktu pembelajaran masih kurang dalam menyampaikan pembelajaran yang cukup 

banyak dan harus di fahami siswa. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dirasa 

kurang dapat tersampaikan kepada siswa dan tujuan pembelajaran tidak dapat 

dicapai
11

. 

 Peserta didik juga membutuhkan buku yang lain untuk menunjang materi 

yang dipelajarinya dalam proses pembelajaran, yang dapat membuat siswa 

memahami pelajaran serta dapat mengembangkan kecakapan hidup peserta didik. 

                                                             
11

 Meyda. S.Pd.I Selaku Wakil Kepala Sekolah MTs Negeri 02 Kotabumi Lampung Utara, 

Interview, Tanggal 24 September 2019. 
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Maka peneliti mengembangkan bahan ajar yang berupa modul fiqih berbasis life skill 

guna menghasilkan produk yang dapat digunakan sebagai buku pendamping untuk 

peserta didik 

 Berdasarkan uraian tersebut menjadi latar belakang penulis untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan yang berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Life 

Skills pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Adab Makan dan Minum kelas VIII di Mts N 

02 Kotabumi Lampung Utara. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang berikut, dapat disimpulkan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Sumber belajar yang kurang menunjang proses pembelajaran yang 

dilaksanakan karna guru hanya memanfaatkan buku paket dan buku fiqih 

sehingga diperlukan modul sebagai pendamping. 

2. Belum tersedianya modul sebagai pendamping belajar siswa yang dapat 

menunjang dalam pembelajaran. 

3. Belum dikembangkannya bahan ajar berupa modul fiqih dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis life skill pada materi adab makan dan 

minum. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah agar penelitian ini dapat terarah dan 

mendalam serta tidak terlalu luas jangkauannya, mala penelitian ini difokuskan pada 

pengembangan bahan ajar modul dengan pembelajaran berbasis life skill dalam 
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materi adab makan dan minum mata pelajaran fiqih kelas VIII Mts N 02 Kotabumi 

Lampung Utara. 

E. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah  “Bagaimana pengembangan bahan ajar Modul berbasis life skill pada mata 

pelajaran fiqih materi adab makan dan minum kelas VIII Mts N 02 Kotabumi 

Lampung Utara? 

F.   Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mengembangjan bahan 

ajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis life skills dalam materi adab makan 

dan minum pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII Mts N 02 Kotabumi Lampung 

Utara. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan 

bahan ajar fiqih dalam proses pembelajaran, serta sebagai rujukan penelitian 

dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peserta didik, diharapkan dapat lebih membantu memahami konsep 

dan dapat lebih membuat peserta didik termotivasi untuk selalu belajar 

bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran Fiqih. 
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b. Bagi guru, diharapkan dapat menambah wawasan guru dalam 

pembelajaran Fiqih dan menambah pengetahuan guru. 

c. Bagi sekolah, bahan ajar Fiqih memberikan wawasan baru bagi sekolah 

untuk meningkatkan kreatifitas pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

d. Bagi peneliti, dapat menjadi motivasi dan menjadi referensi untuk 

mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan penelitian selanjutnya. 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terencana, maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pengembangan modul materi Adab Makan dan 

Minum 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII MTs N 02 Kotabumi 

Lampung Utara tahun ajaran 2019 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung saat peserta didik semester II di MTs N 02 

Kotabumi Lampung utara tahun ajaran 2019 
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I. Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahan ajar berupa modul untuk 

mata pelajaran Fqih dengan menggunakan Pembelajaran Berbasis Life Skill dalam 

materi Adab Makan dan Minum. 

J. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian Pengembangan Bahan 

Ajar Modul berbasis life skills pada mata pelajaran fiqih kelas VIII di Mts N 02 

Kotabumi Lampung Utara. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah. Dalam penelitian ini membahas 

tentang pengembangan bahan ajar modul berbasis masalah pada mata 

pelajaran akidah akhlak kelas X. Dimana dalam penelitian tersebut 

melakukan penelitian masalah apa yang terjadi dalam proses belajar mengajar 

terhadap guru dan siswa di kelas. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arum Salasmintarti. Dalam penelitian ini 

membahas tentang Pengembangan modul berbasis life skills pada mata 

pelajaran fiqih materi makanan dan minuman yang halal dan haram kelas V 

MI. Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian pengembangan 

bahan ajar modul berbasis life skills tentang bagaimana kemampuan siswa 

dan keterampilan siswa dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 

fiqih tersebut. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nuraini. Dalam penelitian ini membahas 

tentang Pengembangan Modul Berbasis Practice Rehearsal Pairs Pada Mata 
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Pelajaran Fiqih Kelas VII Di MTs. Penelitian tersebut dilakukan praktek 

berpasangan dimana setiap murid untuk membentuk kelompok lalu 

berpasangan dengan temannya sendiri yang satu mengamati dan yang satunya 

mempraktekkan. 

Dari ketiga penelitian tersebut bahwa dapat disimpulkan dengan adanya  

penelitian pengembangan ini, dapat menjadikan peserta didik untuk melatih 

kemampuan skills atau kecakapan hidup mereka dalam dunia pembelajaran yaitu 

mata pelajaran fiqih materi adab makan dan minum. Perbedaan dari penelitian saya 

ini adalah saya lebih mengedepankan hard skills peserta didik agar kemampuan itu 

langsung muncul nyata tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan dibantunya 

modul yang berisikan bahan materi fiqih tersebut. Karena pada dasarnya skill dan 

kemampuan anak dapat dilatih di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar 

sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Mohammad Syarif Sumantri mendefinisikan bahwa bahan atau 

materi ajar adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai para siswa, 

baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan 

pemeblajaran. Bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar dalam bentuk 

konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, 

kemampuan, dan keterampilan. Bahan yang dikembangkan hendaknya mengacu 

pada program dalam silabus yang membelajarkannya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Bahan Ajar pokok adalah penjabaran 

dari standar kompetensi dan kompetensi dasar.
12

 

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, yaitu: mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya. (Lestari:2013)
13

 

Secara umum bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu pendidik atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan yang tertulis maupun bahan yang tidak 

tertulis.  

Dengan bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat menguasai 

kompetensi melalui materi yang disajikan secara runtut dan sistematis sehingga 

                                                             
12  Mohammad Syarif Sumantri. STRATEGI Pemebelajaran Teoti dan Praktik. (Jakarta; PT. 

Rajagrafindo Persada: 2016), h. 217. 
13

 Imam Syafei, Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Problem 

Based Learning untuk Menangkal Radikalisme Pada Peserta Didik SMA Negeri Di Kota Bandar 

Lampung (At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 10.No.1 2019 P.ISSN: 20869118 E.ISSN: 

2528-2476),h.143 
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secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu.
14

  

Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau 

disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar 

itu harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrument penilaian 

yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar.
15

 

 

2. Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki fungsi penting bagi pembelajaran. Beberapa fungsi 

bahan ajar tersebut adalah sebagai berikut:
16

 

a. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 

b. Pedoman bagi siswa, yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari /dikuasainya. 

c. Sebagai alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 

Pengembangan bahan ajar memiliki manfaat bagi guru, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai 

dengan kebutuhan belajar peserta didik 

                                                             
14

 Ramayulis. Metodologi Pendidikan Agama Islam. (Jakarta; Kalam Mulia: 2014), cetakan 

ke-4, h. 175. 
15

 Syafruddin Nurdin, Andriantoni. Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta; PT. RajaGrafindo 

Persada: 2016),h. 175. 
16  Andriantoni, Syafruiddin Nurdin. Op.Cit., h. 102. 
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b. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang menyajikan satu 

sudut pandang kebenaran 

c. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi 

d. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis 

bahan ajar 

e. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan 

peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada 

gurunya 

f. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

Bagi siswa pun mamiliki manfaat, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

b. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru 

c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasainya. 

3. Prinsip Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut:
17

 

a. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret 

untuk memahami yang abstrak 

                                                             
17 Ibid., h. 264. 
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b. Pengulangan akan memperkuat pemahaman 

c. Umpan balik positif akan memberikan pergaulan terhadap pemahaman 

siswa 

d. Motivasi belajar tinggi merupakan suatu penentu keberhasilan belajar 

e. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu 

f. Mengetahui hasil yang dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. 

Bahan ajar harus dikembangkan dengan kaidah-kaidah pengembangan 

bahan ajar. Rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam pembuatan bahan ajar 

adalah:
18

 

a. Bahan ajar harus disesuaikan dengan peserta didik yang sedang mengikuti 

proses belajar mengajar 

b. Bahan ajar diharapkan mampu mengubah tingkah laku peserta didik 

c. Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik diri 

d. Program belajar mengajar yang akan dilangsungkan 

e. Didalam bahan ajar telah mencakup tujuan kegiatan pembelajaran yang 

spesifik 

f. Guna mendukung ketercapaian tujuan, bahan ajar harus memuat materi 

pembelajaran secara rinci, baik untuk kegiatan dan latihan 

                                                             
18 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h.222 
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g. Terdapat evaluasi sebagai umpan balik dan alat untuk mengukur tingkat 

keberhasilan peserta didik. 

4. Kriteria bahan ajar yang baik 

Bahan ajar yang baik sebaiknya mempermudah dan bukan sebaliknya 

mempersulit siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Bahan ajar 

harus memenuhi kriteria berikut: 

a. Sesuai dengan topik yang dibahas 

b. Memuat intisari atau informasi pendukung untuk memahami materi yang 

dibahas 

c. Disampaikan dalam bentuk kemasan dan bahan yang singkat, padat, 

sederhana, sistematis, sehingga mudah di pahami 

d. Jika perlu dilengkapi contoh dan ilustrasi yang relevan dan menarik untuk 

mempermudah memahami isinya 

e. Sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan belajar dan 

pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu oleh peserta didik 

f. Memuat gagasan yang bersifat tantangan dan rasa ingin tahu peserta 

didik. 

g. Selain kriteria diatas, bahan ajar yang baik harus berorientasi pada 

kurikulum dan peta pemikiran.
19

 

 

 

                                                             
19 Ramayulis. Op.cit., h. 185. 
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B. Modul 

1. Pengertian Modul 

Sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik belajar secara 

mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik ialah disebut modul. Dengan 

adanya modul memungkinkan peserta didik yang memiliki daya pengetahuan 

yang tinggi akan lebih cepat menguasai materi ataupun kompetensi dasar.
20

 

Pembelajaran menggunakan modul memungkinkan peserta didik yang 

memiliki penguasaan yang tinggi lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih 

kompetensi dasar dibandingkan anak peserta didik lainnya. Modul berisi paling 

tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar.
21

 

 

Modul adalah salah satu bahan ajar yang digunakan. Modul adalah bagian 

dari bahan ajar cetak dengan tujuan untuk mempermudah pengajar dan peserta 

didik dalam menyampaikan materi pelajaran. Adapun bahan ajar cetak ialah 

brosur, modul, handout, lks dan lain sebagainya. 

  

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dipelajari secara 

mandiri oleh peserta pembelajaran.
22

 Perwujudan modul dapat berupa bahan cetak 

untuk dibaca subyek belajar dan ditambah tugas. Modul merupakan salah satu 

                                                             
20 Muhammad Syarif Sumantri. Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar. (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), Cetakan ke-2, h. 333. 
21 Abdul majid,  Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya: 2008), h. 

176. 
22

 Agus Susilo, Siswandari, dan Bandi, “Pengembangan Modul Berbasis Pembelajaran 

Saintifik Untuk Peningkatan Kemampuan Mencipta Siswa Dalam Proses Pembelajaran Akutansi 
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bahan ajar yang digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berisi materi, 

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

dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya. 

2. Karakteristik Modul 

Modul memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut: 

a. Self instruction, mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada 

pihak lain. 

b. Self Contained, seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam 

modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan 

kepada peserta didik mempelajari materi secara tuntas. 

c. Stand Alone, modul berdiri sendiri/tidak tergantung pada bahan ajar atau 

media lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan 

ajar/media lain. 

d. Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

e. User Friendly, bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan 

paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan 

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses 

sesuai dengan keinginan.
23
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3. Tujuan Penyusunan Modul 

salah satu tujuan penyusunan modul adalah menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, 

yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik 

sisiwa, serta latarbelakang lingkungan sosialnya. 

Pengajaran modul juga memberi plihan dari sejumlah topik dalam rangka 

suatu mata pelajaran, mata kuliah, bidang studi atau disiplin ilmu bila kita anggap 

bahwa pelajar tidak mempunyai pola minat sama. 

Menurut S.Nasution mendefinisikan modul memberi kesempatan pada siswa 

untuk mempermudah dalam proses pembelajaran seperti remedial, ulangan-

ulangan atau variasi dalam cara belajar. Dengan begitu kita bisa mengetahui 

kelemahan siswa dalam kelas tersebut, agar dapat kita perbaiki sehingga 

mempermudah siswa untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya.
24

 

 

4. Unsur-unsur Modul 

Hal terpenting yang harus diperlukan dalam membuat modul yang baik dan 

benar adalah struktur modul. Secara teknis, modul tersusun dalam empat unsur 

sebagai berikut:
25

 

a. Judul Modul 

Judul ini berisi tentang nama modul dari mata pelajaran tertentu. 

b. Petunjuk Umum 

Unsur ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
24 S. Nasution. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar. (Jakarta: Bumi 

Aksara: 2003), h. 206. 
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1) Kompetensi dasar 

2) Pokok bahasan 

3) Referensi 

4) Lembar kegiatan pembelajaran 

5) Evaluasi 

c. Materi Modul 

Berisi penjelasan secara perinci tentang materi yang diajarkan pada setiap 

pertemuan 

d. Evaluasi 

e. Kunci jawaban 

5. Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Dengan Menggunakan 

Modul
26

 

Kelebihan yang diperoleh jika belajar menggunakan modul, antara lain : 

a. Motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali peserta didik 

mengerjakan tugas pembelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai 

kemampuannya. 

b. Sesudah pembelajaran selesai guru dan peserta diidk mengetahui benar 

peserta didik yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang berhasil. 

c. Peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya. 

d. Beban belajar lebih merata sepanjang semester. 

                                                             
26 Eka heryati, “pengembangan Modul IPA terpadu berbasis inkuiri terbimbing untuk peserta 

didik SMP kelas VIII pada tema energy adalah sumber kehidupan”. (skripsi program S1 pendidikan 

fisika, fakultas Tarbiyah dan Kegurun Institut agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h. 15 
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Belajar dengan menggunakan modul, selain memiliki kelebihan juga 

terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu sebagai berikut: 

a. Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama 

b. Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh 

peserta diidk pada umumnya dan peserta didik yang belum matang pada 

khususnya. 

c. Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari guru untuk terus menerus 

memantau proses belajar peserta didik, memberi motivasi dan konsultasi 

secara individu setiap waktu peserta didik membutuhkan. 

 

 

C. Pendidikan Kecakapan Hidup 

 

1. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup 

a. Pendidikan 

Pendidikan sering kali tumpang tindih dengan istilah pengajaran. Oleh 

karena itu, tidak heran jika pendidikan terkadang juga dikatakan “pengajaran” 

atau sebaliknya, pengajaran disebut sebagai pendidikan.
27

 

Seperti yang dijabarkan oleh Fuad Ihsan bahwa pendidikan merupakan 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya 

kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan 

yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.
28

 

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

                                                             
27 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pesma An Najah Press, 2017), h. 13-14 
28 Fuad Ihsan,Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1-2 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
29

 

 

Adanya ungkapan bahwa pendidikan merupakan proses perbaikan dan 

upaya menuju kesempurnaan, hal itu mengandung arti bahwa pendidikan 

bersifat dinamis karena jika kebaikan dan kesempurnaan tersebut bersifat 

statis maka ia akan kehilangan nilai kebaikannya. 

b. Kecakapan Hidup (Life Skills) 

Life skills merupakan salah satu focus analisis dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja. 

Life skills mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan 

seseorang untuk menempuh kehidupan dengan suskes, bahagia dan secara 

bermartabat di mayarakat. Life skills merupakan kemampuan komunikasi 

secara efektif, kemampuan mengembangkan kerja sama, melaksanakan 

peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan 

serta kecakapan untuk bekerja. 

Pada saat mengembangkan proses pembelajaran, guru harus 

mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik (siswa). Pada 

pembelajaran di tingkat dasar atau yang sesuai peneliti yang diteliti ialah 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), guru harus lebih mengenal karakteristik dan 

kecakapan peserta didik MTs. Pada usia tersebut siswa melihat dunianya 

secara holistic (utuh) dan taraf pengembangan berfikir.
30

 

Pengertian dari life skills itu sendiri adalah kecakapan hidup yang 

dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi masalah kehidupan secara 
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wajar, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi 

sehingga mampu mengatasinya. Unsur-unsur pendidikan life skills yaitu: 

1) Terampil mengenai diri (Soft Skills) 

2) Terampil berpikir rasional (Soft Skills) 

3) Terampil bermasyarakat (Soft Skills) 

4) Terampil bekerja (Vocational / Hard Skills) 

Pada dasarnya life skills membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan belajar (learning to learn), menghilangkan 

kebiasaan dan pola pikir yang tidak tepat (learning to unlearn), menyadari dan 

mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, berani 

menghadapi problema kehidupan,ndan memecahkan masalah secara kreatif.
31

 

Life skills dapat dikatakan juga sebagai keterampilan berfikir. Dengan 

adanya life skills maka kecakapan dalam mempergunakan daya akal untuk 

berfikir. Pendidikan  Life skills juga terdapat dalam Qs. Al-An’am ayat 76-79: 
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Artinya: 

 ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: 

"Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya 

tidak suka kepada yang tenggelam. kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit 

Dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia 

berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaKu, 

pastilah aku Termasuk orang yang sesat."kemudian tatkala ia melihat 

matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka 

tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku 

berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku 

menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, 

dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah Termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan tuhan. (Qs. Al-An’am :76-79)
32

 

Korelasi dari ayat tersebut ialah bahwa menggunakan daya akal untuk 

berfikir telah dijelaskan dalam Qs. Al-A’am ayat 76-79 dikatakan 

sesungguhnya untuk mengetahui ilmu Allah perlu adanya berfikir dan 

pengetahuan secara mendalam agar mengetahui akan terjadinya siang dan 

malam secara bergantian. Begitu juga dengan kehidupan dengan kita memiliki 

rasa berfikir kita dapat mengetahui potensi apa saja yang ada dalam diri kita 

untuk dikembangkan di kehidupan sehari-sehari. 

Kecakapan hidup pada intinya lebih menekankan pada penguasaan 

kecakapan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh mental yang 

memadai dan kompetensi bagi kelompok remaja dalam menghadapi 

kenyataan kehidupan sehari-hari. Pada esensinya kecakapan hidup adalah 

keterampilan siswa untuk memahami dirinya dan potensinya dalam 

kehidupan, antara lain mencakup penentuan tujuan, memecahkan masalah, 

dan hidup bersama dengan orang lain. 

                                                             
32 Departemen Agama RI. Op.Cit. h. 137 
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Kecakapan hidup terhadap anak dengan munculnya rasa bertanggung 

jawab, mandiri, dan memiliki rasa percaya diri. Sikap bertanggung jawab itu 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak sudah biasa memiliki 

sikap bertanggung jawab atas diri sendiri, maka tinggal membiasakan diri 

untuk bertanggung jawab kepada pihak-pihak lain di luar diri kita. Begitu juga 

dengan sikap mandiri, anak yang memiliki sikap mandiri adalah anak yang 

aktif, independen, kreatif, kompeten, dan spontan. Dan selanjutnya anak yang 

memiliki rasa percaya diri bahwa anak tersebut mempunyai psikologi positif 

dan kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu .
33

 

Konsep atau pengertian kecakapan hidup, lebih luas dari keterampilan 

untuk bekerja orang yang tidak bekerja, orang pensiunan, peserta didik, 

mahasiswa, dan sejenisnya tetap memerlukan kecakapan hidup. Seperti orang 

bekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan 

dalam hidupnya.
34

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil hal-hal yang 

esensial berkaitan dengan kecakapan hidup, bahwa kecakapan hidup adalah 

kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani mengahadapi problema 

hidup dan kehidupan secara proaktif mencari serta menemukan solusi 

sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan 

beradaptasi dengan orang lain, keterampilan mengambil keputusan, 

pemecahan masalah, berfikir kritis, berfikir kreatif, dan berkomunikasi yang 

efektif. Sehingga dalam hal ini menjadi tolak ukur life skills pada kemampuan 

untuk meraih tujuan hidupnya. Life skills memotivasi peserta didik dengan 
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cara membantunya untuk memahami diri dan potensinya sendiri dalam 

kehidupan. 

c. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) 

Pendidikan kecakapan hidup (Life Skills) merupakan salah satu inovasi 

baru yang dapat diterapkan untuk memfasilitasi dan mengembangkan segala 

bentuk potensi siswa selama proses pembelajaran di kelas. Pendidikan 

kecakapan hidup adalah pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan 

sikap seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan hidup 

sehari-hari. 

Pendidikan kecakapan hidup (Life skills) terhadap anak itu sangat 

penting, dapat disimak dari hasil penelitian di Harvard University Amerika 

Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000) yang memaparkan bahwa kesuksesan hidup 

seseorang tidak ditemukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan 

teknis (hard skills) yang diperoleh lewat pendidikan, tetapi lebih oleh 

kemampuan mengelola diri dalam mengatasi berbagai masalah di masyarakat 

luas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan seseorang hanya 

ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh Soft Skill.
35

 

 

Pendidikan kecakapan hidup dapat dipahami sebagai usaha untuk 

membantu dan membimbing aktualisasi potensi peserta didik untuk mencapai 

sejumlah kompetensi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, 

yang mengarah pada kemampuan memecahkan permasalahan hidup, 

menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat, serta proaktif dalam 

mengatasi masalah.
36

.  

 

Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup dilaksanakan untuk 

memberikan kesempatan pada pserta didik untuk memiliki bekal keterampilan 

dan keahlian yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan 

                                                             
35 Sutarjo Adisusilo,Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 
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keterampilannya. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dirancang dengan 

mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan serta 

mengimplementasikannya ke dalam program pendidikan di madrasah, 

kurikulum yang mengutamakan kualitas dari pada kuantitas, dan berjasa, 

berkembang, dan mandiri. sehingga kompetensi lulusannya dapat memenuhi 

standar yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Jenis-jenis Pendidikan Kecakapan Hidup 

    MA 

 

 

 

MI & MTS 

 

 

 

 

  SMK 

Gambar 2.1 

Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup 

 

 

Secara garis besar kecakapan hidup (Life Skills) tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kecakapan hidup yang bersifat umum (General 

life skills/GLS) yang terdiri dari kecakapan personal (Personal skill) dan 
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kecakapan social (social skill), sedangkan kecakapan hidup yang bersifat spesifik 

(specific life skills/SLS) terdiri dari kecakapan akademik (Academic skill) dan 

kecakapan vokasional (vocational skill). berikut penjelasan dan jenis-jenis 

kecakapan hidup tersebut: 

a. Kecakapan Hidup yang Bersifat Umum (General life skills/GLS) 

1) Kecakapan Personal (personal skill), adalah kecakapan yang diperlukan 

bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini 

mencakup kesadaran diri sebagai hamba Allah (spiritual skill), kesadaran 

akan potensi diri dan kecakapan berfikir rasional (Thinking skill). 

Kecakapan kesadaran diri tersebut dapat dijabarkan menjadi kesadaran 

diri sebagai hamba Allah, makhluk social, serta lingkungan dan kesadaran 

akan potensi yang dikaruniakan oleh Allah, baik fisik maupun psikologis. 

Sedangkan kecakapan berfikir rasional adalah kecakapan yang diperlukan 

dalam pengembangan potensi berfikir. 

General Life Skills ataupun Social Skills untuk ranah pendidikan 

Madrasah Tsanawiyah. Adapun Skenario Pembelajaran pada pendidikan 

di MTs. Istilah scenario yang digunakan dalam pemebalajaran di MTs 

adalah bentuk kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan belajar-

mengajar dalam pembelajaran di MTs yaitu ada tiga tahapan: 1). Tahap 

Perencanaan, 2).Tahap Pelaksanaan, 3).Kegiatan Penutup.
37

 

 

2) Kecakapan Sosial (Social skill), kecakapan ini mencakup kecakapan 

berkomunikasi dengan empati (Communication skill) dan kecakapan 

bekerja sama (Collaboration skill). komunikasi dapat melalui lisan, 
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tulisan maupun teknologi. Untuk komunikasi lisan kemampuan 

mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan perlu 

dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan membuat 

orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan 

bicara merasa diperhatikan dan dihargai. Kecakapan menyampaikan 

gagasan dengaan empati, akan membuat orang dapat menyampaikan 

gagasan dengan jelas dan dengan kata-kata santun, sehingga pesannya 

sampai dan lawan bicara merasa dihargai. 

b. Kecakapan Hidup Spesifik (Specific Life Skills) 

1) Kecakapan Akademik (Academic Skill) merupakan kecakapan intelektual 

atau kemampuan berpikir ilmiah. Kecakapan ini merupakan 

pengembangan dari kecakapan berpikir pada General life skills (GLS). 

Jika kecakapan berpikir pada GLS masih bersifat umum, kecakapan 

akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat 

akademik/keilmuan. Sebagai kecakapan hidup yang spesifik, kecakapan 

akademik penting bagi orang-orang yang akan menekuni pekerjaan. Oleh 

karena itu kecakapan akademik lebih cocok untuk dikembangkan pada 

tingkat atas (SMA) dan program universitas. 

2) Kecakapan Vokasional/kemampuan kejuruan (Vocational Skill) 

merupakan kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan atau 

keterampilan. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional 

dasar dan kecakapan vokasional khusus. Kecakapan vokasional dasar 
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mencakup melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana yang 

diperlukan bagi semua orang yang menekuni pekerjaan manual. 

Sedangkan kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka 

yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai.  

3. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup 

Tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta 

didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup dan terampil menjaga 

kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa depan. Selain itu dapat 

memberikan bekal keterampilan yang praktis dan latihan-latihan mengenai nilai-

nilai kehidupan sehari-hari yang dapat membuat peserta didik untuk berfungsi 

menghadapi kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup memiliki cakupan yang 

luas, berinteraksi antara pengetahuan yang diyakini sebagai unsure penting untuk 

hidup lebih mandiri. 

Tolak ukur kepandaian siswa banyak ditentukan oleh kemampuannya 

untuk memecahkan masalah secara mandiri. Karena itu, dalam proses 

pembelajaran perlu diciptakan situasi menantang kepada pemecahan masalah 

agara siswa peka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kepekaan terhadap 

masalah dapat ditumbuhkan jika siswa dihadapkan pada situasi yang memerlukan 

pemecahannya seperti contoh dalam mengerjakan suatu soal latihan ataupun 

ulangan. Guru hendaknya berupaya memecahkannya sesuai dengan kemampuan 

siswa agar tercipta nya pembelajaran aktif siswa mulai terbuka dan cepat tanggap 

terhadap gejala sosial, budaya, dan lingkungannya perlu dipupuk dan ditanam ke 

arah yang positif.
38

 

Pendidikan kecakapan menurutt kandungan tafsir surat An-Nisa ayat 9 ini 

memiliki esensi mengenai pendidikan life skills. Ayat ini menerangkan bahwa 
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setiap kelemahan dan kekurangan berupa ekonomi, kurang stabilnya kesehatan 

fisik serta kelemahan intelegensi anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya 

maka ayat ini menegaskan bahwa setiap generasi itu harus memiliki kecakapan 

life skills agar tidak menjadi kaum yang tertinggal. Berikut ini Qs. An-Nisa ayat 

9: 

                       

        

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

Perkataan yang benar.”(Qs. An-Nisa: 9)
39

 

 

Korelasi dari Qs.An-Nisa:9 menjelaskan bahwa anak-anak harus memiliki 

kecakapan dan keterampilan yang baik dari segi ucapan atau tingkah laku. Jika 

tutur kata dan tingkah laku baik maka akan mempermudah anak untuk mengatasi 

problema dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan kecakapan hidup memberikan manfaat pribadi peserta didik 

dan manfaat sosial bagi masyarakat. Bagi peserta didik, pendidikan kecakapan 

hidup dapat meningkatkan kualitas berpikir, kualitas kalbu, dan kualitas fisik. 

Pendidikan kecakapan hidup pada jenjang pendidikan SLTP/MTS akan lebih 

ditekankan pada upaya mengakrabkan peserta didik dengan prikehidupan nyata 

di lingkungannya, menumbuhkan kesadaran tentang makna/nilai perbuatan 
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seseorang terhadap pemenuhan kehidupannya, dan memberikan sentuhan awal 

terhadap pengembangan keterampilan psikomotorik.  

Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan kecakapan hidup dapat 

meningkatkan kehidupan yang maju dan pengembangan masyarakat yang secara 

harmonis mampu memadukan nilai-nilai religi, teori, solidaritas, dan ekonomi.
40

 

 

D. Pembelajaran Fiqih 

1. Pengertian Fiqih 

Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap.
41

 Selain itu, pembelajaran 

sering disebut dengan ta’alum (bahasa Arab), yang bermakna sebagai upaya 

untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya 

dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan.
42

 

Pembelajaran fiqih juga sudah dijelaskan bahwa harus mentaati hukum 

islam yang telah dijelaskan dalam Qs. Muhammad ayat 33: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”.(Q.S 

Muhammad : 33)
43

 

 

Korelasi dari Qs.Muhammad:33 tersebut, dapat diartikan bahwa jika kita 

menaati perintah Rasul dengan menjalankan sunah-sunah Rasulullah maka kita 

termasuk hamba-hamba yang menaati Allah SWT dan jangan sampai 

merusakkan pahala-pahala amal yang telah dikerjakan. 

 Berdasarkan pengertian tersebut pembelajaran merupakan proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. 

Kata fiqih dalam terminologi Al-Quran dan As-Sunnah, fiqih adalah 

pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas 

Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan 

tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fiqih secara khusus diterapkan pada 

pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum islam. 

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih 

Pembelajaran fiqih di Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik 

agar dapat: 

a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci 

dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. 

b. Sebagai pedoman hidup bagi kehidupan pribadi dan sosial. 

                                                             
43 Departemen Agama RI. Op.Cit. h. 510 



 l 

c. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar, 

sehingga dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum islam, disiplin 

dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun 

sosialnya. 

Tujuan mempelajari fiqih di antaranya:
44

 

a. Manusia mampu menerapkan hukum syari’at terhadap 

perbuatan/ucapannya. 

b. Menuntun manusia dalam beribadah dan bermuamalah. 

c. Member rambu-rambu dan konsekuensi begi perbuatan mukallaf. 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara: 

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

b. Hubungan manusia dengan sesame manusia, dan 

c. Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya. 

E. Adab Makan dan Minum 
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Agama Islama telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-

Qur’an dan Hadits tentang makanan dan minuman yang halal. Agama Islam 

senantiasa mengajarkan kebaikan, kebersihan, dan kesucian dalam kehidupan umat 

manusia. Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya makan dan minum sesuatu 

yang halal dan baik saja. Sesuai tuntunan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad 

SAW, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 88 

                              

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya.”(Q.S Al Maidah: 88) :
45

   

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, Islam mengajak manusia supaya 

memilih makanan yang baik dan halal. Sebab, Allah telah memerintahkan untuk 

makan makanan yang halal dan melarang untuk makan makanan yang 

haram.Semenjak dulu, manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai 

masalah makanan dan minuman. Baik menyangkut makanan yang dibolehkan 
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ataupun makanan yang dilarang, terutama masalah makanan dari daging binatang. 

Sementara makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak di 

perselisihkan. 

Seiring dengan perkembangan zaman terkadang merubah perilaku peserta didik 

dari hal yang kecil terlebih dahulu peneliti menuliskan yaitu dilihat dari segi aspek 

adab makan dan minum. Banyak sekali peneliti temukan di lapangan bahwa kurang 

nya perhatian mereka dalam hal adab makan dan minum. Maka dari itu peneliti 

memperbaiki hal-hal yang terkadang di abaikan oleh peserta didik seperti cuci tangan 

sebelum makan,makan tidak boleh sambil berdiri dan masih banyak lagi. Dengan 

permasalahan seperti itu dapat menyebabkan anak mengalami gangguan kesehatan 

seperti penularan virus ataupun terganggu nya sistem pencernaan pada peserta didik.  

Islam sendiri tidak mengharamkan makanan dan minuman tersebut, kecuali jika 

telah berubah menjadi arak, baik arak yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, 

ataupun bahan-bahan lainnya yang sudah mencapai kadar memabukkan.
46

 

Selain kondisi makanan, tata cara makan dan minum pun tidak luput dari 

perhatian syariat Islam.
47

 

1. Sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
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a. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat 

menjalankan ibadah dengan baik. 

b. Tidak makan dan minum secara berlebihan atau melampaui batas yang 

diperlukan tubuh maupun melampaui batas yang dihalalkan Firman Allah 

Swt: 

                            

       

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada 

setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan 

berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan. (QS. Al-A’raf:31)
48

 

 

c. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari. 

d. Makan di tempat yang nyaman dan pantas. 

2. Ketika sudah mengahadapi hidangan perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kalau makan bersama, ambillah makanan yang dekat dan menggunakan 

tangan kanan. 

b. Tidak terlalu banyak mengambil makanan ke dalam piring. 

c. Membaca doa sebelum makan:        

 الَّلهُمَّ  بَاِركْ  لَنَا نَا،فِيَما َرَزْقتَ  َوقِنَا َعَذابَ  النَّارِ 

“Alloohumma barik lanaa fiimaa razaqtanaa waqinaa „adzaa bannar” 

d. Gunakan tangan kanan untuk makan/menyuap. 
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e. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan 

tangan kanan dan garpu di tangan kiri. 

f. Tidak membenturkan sendok/garpu dengan gigi atau piring makan 

sehingga menimbulkan bunyi. 

g. Jangan makan sambil berbicara. 

h. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. 

i. Masukkan makanan kedalam mulut sedikit demi sedikit, jangan makan 

dengan suapan yang terlalu besar. 

j. Jangan mencela makanan yang tidak disukai. 

k. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. 

l. Jangan terburu-buru saat makan. 

m. Rasakan nikmatnya makanan yang dimakan untuk timbul rasa syukur 

kepada Allah Swt. 

n. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. 

o. Jangan menyisakan makanan di piring makan. 

p. Mengambil minuman dengan tangan kanan. 

q. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas. 

r. Jangan minum langsung dari teko, botol dan sejenisnya, tetap tuang 

terlebih dahulu ke dalam gelas. 

s. Jangan sekali minum langsung habis. 

t. Mencuci tangan setelah selesai. 

u. Membaca doa selesai makan: 
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 اَْلَحْمُد هلِلِ الَِّذْيَن اَْطَعَمنَا َوَسقَانَا َوَجَعلَنَا ِمَن اْلُمْسلِِمْينَ 

“Alhamdu lillahhil-ladzi ath-amanaa wa saqaana waja‟alanaa minal 

muslimiin” 

v. Merapikan peralatan dan tempat makan. 

3. Dengan makan dan minum sesuai dengan adab yang baik, menunjukan bahwa 

kita: 

a. Manusia yang beradab. 

b. Merefleksikan rasa syukur atas rizki Allah Swt. 

c. Menghormati makanan dan minuman bahwa mereka adalah makhluk 

Allah Swt yang disediakan untuk manusia. 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian pengembangan ini yaitu kurangnya modul 

pembelajaran berbasis life skill pada materi adab makan dan minum. Sehingga guru 

hanya menggunakan buku paket dalam pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena 

itu, media yang dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk dapat lebih 

mendukung pembelajaran yaitu modul fiqih berbasis life skill materi adab makan dan 

minum, yang dapat berfungsi sebagai buku pendamping siswa dalam belajar materi 

tersebut. Kerangka berpikir dalam penelitian pengembangan modul life skill  

Kerangka berpikir dalam penelitian pengembangan modul life skill ini 

dikembangkan dalam bentuk alur sebagai berikut: sebelum modul life skill ini 

dikembangkan, hal utama yang perlu diperhatikan adalah mengkaji materi yang akan 

di buat modulnya, menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini. Dalam 
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menetapkan materinya, dipilih materi Adab makan dan minum untuk dikembangkan 

modulnya, dengan menggunakan model pembelajaran berbasis life skills. 

Modul  pembelajaran berbasis life skills dianggap mampu membantu sebagai 

buku pendamping siswa dalam belajar materi tersebut. Pengembangan bahan ajar ini 

berpedoman dari desain penelitian pengembangan yang terdapat dalam sugiyono. 

Setelah bahan ajar selesai dibuat, selanjutnya konsultasi kepada tim ahli dari ahli 

materi, dan ahli media. 

Setelah modul di validasi oleh ahli materi, dan ahli media, maka dapat 

diketahui kelemahan dari modul tersebut. kelemahan tersebut kemudia diperbaiki 

untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Bahan ajar tersebut selanjutnya diuji 

cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil uji coba, apabila tanggapan peserta 

didik mengatakan bahwa modul tersebut telah layak maka dapat dikatakan bahwa 

bahan ajar telah selesai dikembangkan sehinga menghasilkan produk akhir berupa 

modul Fiqih dengan menggunakan model pembelajaran berbasis life skills pada 

materi Adab makan dan minum. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 
 

Pra penelitian ke sekolah dengan melakukan wawancara 

1. Guru hanya menggunakan buku paket dalam proses 

belajar mengajar 

2. Masih kurangnya modul sebagai buku pendamping 

pembelajaran 

3. Belum digunakannys modul berbasis life skill 

Rancangan produk awal 

Revisi 

Uji coba produk 

Layak Tidak Layak 

Revisi 

Hasil akhir pengembangan modul Fiqih berbasis life skill 

pada materi adab makan dan minum 
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