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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN  MODUL PAI BERBASIS STRATEGI  CONCEPT 

MAPPING PADA MATERI SHALAT JUM’AT  KELAS VII  SMPN 05 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

EMILIA 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  mengembangkan modul dengan 

strategi concept mapping pada materi Shalat Jum’at dan dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan ajar bagi peserta didik kelas VII SMPN 05 Bandar Lampung. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pengembangan modul dengan strategi concept mapping pada materi Shalat 

Jum’at. 

 Pengembangan dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan 

(research & development) dengan langkah penelitian yang dilakukan meliputi 

potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, 

dan uji coba produk. Instrumen pengumpulan data dikumpulkan dengan 

menggunakan angket, wawancara, observasi, lembar validasi  diberikan kepada 

guru dan dosen ahli materi PAI, ahli media, selain itu digunakan angket respon 

siswa. 

 Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi PAI sangat layak dengan 

persentase perolehan skor 90%, ahli media dikategorikan sangat layak dengan 

persentase perolehan  skor 91%  dan dapat diujicobakan kepada peserta didik 

dengan memperbaiki produk sesuai saran yang diberikan. Hasil uji coba produk 

pada peserta didik mendapatkan respon positif setelah menggunakan bahan ajar 

modul PAI berbasis strategi concept mapping materi shalat jum’at  di SMPN 5 

Bandar Lampung 
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MOTTO 

                            

                           

                           

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirim 

sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, 

(kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu 

dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu 

memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya 

apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Isra’: 7)
1
 

“Memaafkan itu lebih menyenangkan dari pada membalas, bekerja lebih 

nikmat daripada menganggur, berpuas diri lebih agung dari pada harta, dan 

kesehatan ltu lebih baik daripada kekayaan” 

(Aidh Al-Qarni)
2
 

 

 

 

 

 
                                                           
 

1
 Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur”an dan terjemahan. Semarang: Karya Putra 
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 ‘Aidh Al-Qarni. 2013. Menjadi Wanita Paling Bahagia. Jakarta: Qisthi Press. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan 

maksud untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca judul skripsi ini adalah 

“Pengembangan Modul PAI Berbasis Strategi Concept Mapping Pada Materi Shalat 

Jum’at Kelas VII Di SMPN 05 Bandar Lampung”. Adapun istilah-istilah judul 

tersebut sebagai Berikut: 

1. Modul 

 Modul merupakan bahan belajar terprogram yang disusun sedemikian rupa 

dan disajikan secara terpadu, sistematis, serta terperinci. Dengan mempelajari materi 

modul, siswa diarahkan pada pencarian suatu tujuan melalui langkah-langkah belajar 

tertentu. Dan satu paket program modul, terdiri dari komponen-komponen yang 

berisi tujuan belajar, bahan belajar, metode belajar, alat dan sumber belajar, dan 

system evaluasi pembelajaran yang terdiri dari soal latihan pilihan ganda atau essay 

yang disediakan.
1
 

 Pendidikan agama Islam  mengenai pembelajaran tentang agama Islam yang 

berlandaskan Al Qur’an dan Hadits . Selain itu dalam pendidikan agama Islam di sini 

                                                           
 

1
  Daryanto, Menyusun Modul Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam 

Mengajar(Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 9. 
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juga mengharapkan para peserta didik yang mempelajari agama Islam dapat 

memahami, mempraktikkan dan juga mengaplikasikan seluruh pembelajaran yang 

sudah didapatkan pada kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik dapat 

memahami, mempraktikkan, dan mengaplikasikan dan mengambil hikmah dalam 

proses pembelajaran.
2
 

 Materi Shalat Jum’at adalah salah satu materi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Shalat Jum’at adalah  shalat dua rakaat sesudah khutbah pada waktu 

zuhur di hari jum’at. Hukum melaksanakan sholat jum’at adalah wajib (Fardhu a’in) 

bagi setiap muslim. Peserta didik harus memahami hukum dan syarat shalat jum’at 

bukan hanya teori saja tapi melaikan praktek dalam kehidupan sehari mereka dengan 

adanya modul teori beserta ilustrasi siswa mampu memahami hukum dan syarat 

shalat jum’at. 

2. Concept Mapping 

Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan 

konsep dan proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang fisika, kimia, biologi, 

matematika. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi itu 

lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi 

itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. sebaikanya peta 

konsep disusun secara hierarki, artinnya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada 

                                                           
 

2
 Muhaimin, pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6-8. 
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puncak peta, maka ke bawah konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang 

inklusif.
3
 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadikan alasan penulis  dalam memilih judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga 

peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-

masing. 

2. Concept Mapping sebagai strategi pembelajaran didalam modul merupakan 

strategi yang mudah dipahami oleh peserta didik untuk memhami konsep 

materi yang tersusun secara sistematis yaitu disusun dengan mencari ide 

pokok utama yang dijadikan konsep tunggal setelah itu, mencari ide pokok 

yang utama untuk dijadikan konsep sekunder lalu dihubungkan pada konsep 

utama. 

3. Mengingat pentingnya materi Shalat Jum’at bagi peserta didik agar peserta 

didik bersungguh-sungguh  memahami  hukum dan syarat syah shalat jum’at, 

kemudian memahami maknanya beserta hikmah  dan mampu mempraktekkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan tidak melalaikan perintah Allah SWT. 

 

                                                           
 

3
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual,(jakarta: 

Prenadammedia Group, 2014) hlm. 183-190 
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C. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan setiap proses dimana seseorang memperoleh 

pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan kemampuan/ keterampilan 

(skill developments) sikap atau mengubah sikap (attitude change). Pendidikan adalah 

suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat 

proses pendidikan yang diikutinya. Pendidikan memegang peran penting dalam 

menciptakan generasi muda yang maju, tangguh, terampil dan terpelajar. Seiring 

dengan perkembangan sains dan teknologi, dunia pendidikan perlu berinovasi dalam 

berbagai bidang, termasuk dalam strategi pelaksanaan yang didukung dengan sarana 

dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran disekolah. 

 Pendidikan di Indonesia seringkali berhadapan dengan problematika yang 

tidak ringan. Kita ketahui bahwa sebagai sebuah sistem pendidikan mengandung 

berbagai komponen antara satu dan lainnya saling berkaitan. Komponen tersebut 

meliputi tujuan, landasan, kompetensi, kurikulum dan profesionalisme guru, 

metodologi pembelajaran, pola hubungan guru dengan murid, sarana prasarana, 

evaluasi, pembiayaan dan lain-lainya. Berbagai komponen yang terdapat dalam 

pendidikan ini seringkali berjalan apa adanya, alami, tradisional, karena dilakukan 

tanpa perencanaan konsep yang matang. Akibat dari semua itu, maka mutu 

pendidikan seringkali menunjukkan keadaan yang kurang menggembirakan 

 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 

pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 



5 
 

suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara
4
, Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang 

harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang yang bertakawa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. 

 Proses pendidikan tentu tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran 

yang di dalamnya  terdapat aktivitas belajar mengajar. Pada dasarnya belajar 

merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia itu sendiri. 

Sebagaimana Allah telah mengungkapkan dalam Al-Qur’an tentang perintah belajar.  

                                  

 “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,” 

(QS.Ali-Imran:190) 

 Allah memberikan kepada kita akal supaya digunakan berpikir tentang ayat-

ayat Qauniyah maupun Qauliyah. Berpikir merupakan aktivitas yang paling penting 

dalam proses belajar. Pada ayat lain Allah pun menyebutkan akan pentingnya belajar. 

                                                           
 

4
 Undang-udang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan 

Nasional, Visi Media, Jakarta, cet 2, 2007, hlm.5 
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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”.(QS. Al-

Alaq ayat 1) 

 

 Membaca merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar. 

Membaca pun tidak terbatas pada hal tersurat melainkan juga sersirat seperti 

membaca benda-benda ciptaan Allah SWT. Sehingga pada hakikatnya hidup ini 

sendiri adalah belajar. Secara umum, belajar, belajar juga boleh juga boleh dikatakan 

sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya, yang 

mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep dan teori. Dalam hal ini terkandung suatu 

maksud bahwa proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar. Belajar 

dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indra ikut berperan. 

 Ada pula yang berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah 

laku merupakan bukti atau indicator belajar yang sebelumnya tidak tahu menjadi 

tahu. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek; yaitu pengetahuan, 

pemahaman, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan social, jasmani 

dan budi pekerti (etika), sikap, dan lain-lain. Menurut Muhibin Syah belajar 

merupakan tahapan perubahan seluruh tingksh laku individu yang relative menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif
5
. 

                                                           
 

5
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010),hlm. 90 



7 
 

                          

                       

            

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan (Q.s. al-Mujaadilah : 11) 

 

  Dari Firman Allah SWT  pengertian di atas dapat dipahami bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam berbagai aspek melalui 

interalisasi, dilakukan secara aktif, dan relative menetap yang melibatkan proses 

kognitif siswa dalam pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar mengajar 

selaku suatu sistem intruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat 

komponen yangsaling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selaku 

suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, 

siswa, guru, metode, situasi, dan evaluasi. 

 Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasikan pengalaman belajar, 

mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses, dan hasil belajar, kesemuannya 

termasuk dalam cakupan tanggung jawab pendidik. Seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan kompleksnya tingkat berfikir siswa dalam pendidikan di Indonesia, 

dengan kemajuan tersebut sehingga menuntut guru atau pendidik untuk lebih 

memperhatikan hal ini. Karena guru merupakan faktor yang sangat dominan dan 
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paling penting dalam pendidikan. Selain itu dalam proses belajar mengajar guru juga 

harus memiliki kemampuan tersendiri, guna mencapai harapan yang dicita-citakan 

dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada 

khususnya seperti dalam firman Allah SWT terdapat pada Al-Qur’an Surah At-

Taubah Ayat 122 

                              

                    

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya (Q.S At-Taubah :122) 

 

 Untuk melaksanakan sistem pendidikan islami yang bermutu diperlukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling menentukan maju mundurnya suatu 

pendidikan Islam adalah guru. Oleh sebab itu, mutu guru dalam pendidikan Islam. 

Predikat guru yaitu bagi seseorang yang dapat mengembangkan pengetahuan dan 

mewariskan kepada orang lain (bersifat psikomotor); dan menanamkan nilai dan 

keyakinan kepada orang lain (bersifat afektif). Ketiga ranah tersebut merupakan 

wilayah kemampuan manusia yang harus dibina secara seimbang
6
. 

 Kesiapan belajar peserta didik juga merupakan hal yang sangat penting selain 

bahan ajar. Pemegang peranan penting dalam proses pembelajaran memang terletak 

                                                           
 

6
 Deden Makbuloh,Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu(Jakarta: PT RajaWali 

Pers,2016), hlm. 144 
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pada seorang guru sebagai perencana dan pengatur pembelajaran yang akan 

disampaikan. Namun bukan berarti objek utama pembelajaran yakni peserta didik 

dikesampingkan, kemampuan peserta didik dalam pembelajaran juga harus 

diperhatikan. Seperti diketahui bahwasannya kemampuan setiap peserta didik itu 

berbeda-beda, baik dari segi cepat atau lambatnya pemahaman materi maupun dari 

segi keaktifan peserta didik. Guru sebagai pendidik sudah semestinya membuat 

sendiri sendiri bahan ajar untuk peserta didik, karena hanya guru yang tahu 

bagaimana karakteristik peserta didiknya masing-masing. Guru juga mengetahui 

bahan ajar yang mudah dipahami oleh peserta didik, selain itu, guru juga yang 

mengetahui jenis pendekatan apa yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta 

didiknya terhadap materi yang disampaikan.  

 Berdasarkan hal tersebut guru hendaknya membuat sendiri bahan ajar yang 

tentunya dapat lebih memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang 

diajarkan. Mengembangkan bahan ajar membutuhkan dana yang tidak sedikit, juga 

kurangnya minat guru untuk mengembangkan bahan ajar, tapi setidaknya guru masih 

dapat membuat lembar kerja siswa (LKS) , tetapi untuk bahan ajar guru, biasanya 

hanya mengandalkan bahan ajar yang sudah disiapkan oleh sekolah berupa buku-

buku dari berbagai terbitan.  

 Mengembangkan bahan ajar yang paling penting adalah harus 

memperhatikan tingkat penalaran peserta didik, khususnya pada jenjang menengah 

pertama, kebanyakan peserta didik masih berpikir secara abstrak. Salah satu bahan 
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ajar yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran adalah modul. 

Modul merupakan suatu unit program pengajaran yang disusun dalam bentuk 

tertentu untuk keperluan belajar. Menurut makna istilah asalnya modul adalah alat 

ukur yang lengkap, merupakan unit yang dapat berfungsi secara mandiri, terpisah 

tetapi juga berfungsi sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya. Pada kenyataannya 

modul merupakan jenis kesatuan kegiatan belajar yang terencana dan desain yang 

dikembangkan dari silabus dan RPP, dirancang untuk membantu para siswa secara 

individual dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya.  

 Penggunaan modul dalam pemebelajaran pada dasarnya menggunakan sistem 

belajar secara individual. Namun dapat pula digunakan pada sistem pembelajaran 

klasikal. Jika pemebelajaran bersifat individual maka siswa akan belajar dari modul 

satu ke modul berikutnya sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. 

Pembelajaran klasikal menggunakan modul, siswa belajar dalam waktu bersamaan 

begitupun untuk melanjutkan pada modul berikutnya. Untuk siswa yang mempunyai 

kecepatan belajar di atas rata-rata, maka siswa tersebut memperoleh modul 

pengayaan. 

  Peneliti mewawancarai salah satu guru PAI kelas VII di SMPN 05 Bandar 

Lampung Erwina Mutiara Sari, S.Pd.I bahan ajar yang digunakan sebagai 

pendamping dalam proses pembelajaran Lembar Kerja Siswa (LKS) ,Modul dan 

Buku Paket.
7
 

                                                           
 

7
 Erwina Mutiara Sari, Guru, wawancara, 11 januari 2017 
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 Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara tersebut  penggunaan buku 

paket yang digunakan kurang optimal akibat ketrbatasan buku paket untuk siswa. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) disediakan untuk melengkapi dari keterbatasan dari buku 

paket yang digunakan  kelebihan dari bahan ajar LKS dapat membantu guru dalam 

proses pembelajaran karena telah tersedia materi secara ringkas dan soal-soal latihan 

yang dapat dikerjakan siswa. LKS sebagai pendamping  kurang memenuhi 

kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal karena 

kurangnya referensi yang cukup untuk siswa dan masih membosankan dan hanya 

mengerjakan soal-soal latihan.  

 Modul  sebagai pendamping pembelajaran ke 3 kelebihan dari modul tersebut 

memiliki salah satu karakteristik modul yaitu  kompetensi inti dan kompetensi dasar 

yang  sesuai dengan silabus. Akan tetapi, modul yang tersedia disekolah masih 

banyak kekurangan seperti kurangnya ilustrasi yang mendukung pemaparan materi, 

tidak ada tujuan yang jelas, bahasa yang digunakan didalam modul tidak bersahabat, 

tidak memiliki kunci jawaban. Sedangakan modul memiliki empat karakteristik yang 

membedakan dari bahan ajar yang lain yaitu Self Instruction, Self contained. Berdiri 

sendiri dan bersahabat. 

 Berdasarkan hasil pengamatan di atas selama 2 hari pada Tanggal 11-12 

Januari 2017 peneliti berfokus pada kelas VII SMPN 05 Bandar Lampung, siswa 

membutuhkan bahan ajar modul yang memiliki karakterisktik  yang dapat membantu 

siswa untuk mencapai memuat tujuan pembelajaran, materi, contoh ilustrasi yang 
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mendukung pemaparan materi, soal-soal latihan, kontektual, menggunakan bahasa 

komunikatif dan bersahabat.  

 Peneliti akan mengembangkan modul PAI berbasis strategi Concept 

Mapping(peta konsep) dengan materi Shalat Jum’at. Strategi Concept Mapping (peta 

konsep) salah satu pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 merupakan 

inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaran yang 

bermakna dalam kelas dan siswa dapat lebih mudah memahami dengan melihat 

konsep yang ada pada bahan ajar modul. Siswa  dapat berfikir secara sistematis 

dengan melihat ide utama lalu diikuti sub-sub materi seperti Materi yang peneliti 

jadikan modul yaitu Shalat Jum’at sebagai ide pokok utama, setelah itu  konsep-

konsep sekunder yang menunjang ide utama seperti dalil pengertian Shalat Jum’at, 

dalil naqli mengenai Shalat Jum’at, ketentuan Shalat Jum’at, tata cara Shalat Jum’at 

dan hikmah Shalat Jum’at.  

D. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1.  Modul yang tersedia tidak sesuai dengan karaktristik modul. 

2. Kurangnya referensi dalam bahan ajar  

3. Tidak tersedianya ilustrasi yang dapat menarik dalam bahan ajar 

karena hanya tersedia materi dan latihan-latihan soal. 
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E. Batasan Masalah 

  Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, Dalam 

penelitian pengembangan penulis membatasi langkah-langkah penelitian menjadi 

tujuh langkah dikarenakan mengigat waktu yang tersedia dan baiaya yang terbatas. 

maka peneliti  difokuskan pada pengembangan bahan ajar modul  PAI  berbasis  

strategi concept mapping kelas VII SMPN 05 Bandar lampung khusus pada materi 

“Shalat Jum’at”.  

F. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah. Maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar  modul PAI berbasis strategi concept 

mapping untuk siswa  kelas VII SMPN 05 Bandar Lampung  materi Shalat 

Jum’at ? 

2. Bagaimana respon peserta didik SMPN 05 Bandar Lampung setelah 

menggunakan bahan ajar modul PAI berbasis strategi concept mapping 

materi Shalat Jum’at ? 

G. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah  

1. Menghasilkan Produk Modul berbasis strategi concept mapping untuk siswa 

kelas VII SMPN 05 Bandar Lampung materi Shalat Jum’at. 
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2. Mengetahui respon peserta didik SMPN 05 Bandar Lampung setelah 

menggunakan bahan ajar modul PAI berbasis strategi concept mapping 

materi Shalat Jum’at? 

H. Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Pengembangan modul PAI ini dapat memfasilitasi siswa memperoleh 

pengalaman baru dalam pembelajaran PAI. 

2. Bagi Guru  

Guru mendapatkan wawasan baru dalam pembelajaran PAI dan 

mendorong kreatifitas untuk mengembangkan sarana pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam 

3. Bagi Peneliti 

Hasil pengembangan modul PAI memperkarya keberadaan modul 

PAI untuk pembelajaran PAI yang lebih baik dan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. Dengan pengembangan modul PAI ini, 

peneliti termotivasi untuk penelitian yang lebih mendalam untuk 

pengembangan modul lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Agama Islam  

 Pendidikan Islam adalah memiliki komponen-komponen yang secara 

keseluruhan mendukung sosok muslim yang di idealkan. Pendidikan Islam ialah 

pendidikan teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits
1
. 

 Menurut Zakiyah Darajat Pendidikan Agama Islam adalah salah satu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang ada pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup
2
. 

 Menurut Muhaimin, mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan 

salah satu bagian dari pendidikan Islam. Istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami 

dalam beberpa perspektif yaitu: 

1. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, 

 dan/atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami 

 dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental 

 yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan al-

 sunnah/hadits. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan islam dapat 

                                                           
 

1
 Muhaimin, pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6-8. 
2
 Depdiknas, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta, Badan Peneliti dan Pengembangan 

Pusat  Kurikulum, 2002), h.4 
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 berwujud pemikiran dan teori pendidikan berdasarkan diri atau dibangun 

 dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. 

2. Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama islam yakni upaya  

 mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar 

 menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup). 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaan 

 pendidikan yang berlangsung dan dikembangkan dalam sajarah umat 

 islam. Dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik 

 Islam sebagai agama. Ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak 

 zaman Nabi Muhammad Saw. 

 Dari beberapa definisi tersebut intinya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan 

dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan 

pendidikan. 

B.  Modul 

1. Pengertian Modul 

 Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul 

berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar. Sebuah modul akan 

bermakna kalau peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran 
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dengan modul memungkinkan seseorang peserta didik yang memiliki kecepatan 

tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar 

dibandingkan dengan peserta didik lainnya.
3
 Dengan demikian modul harus 

menggambarkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik, disajikan 

dengan menggunakan bahasa yang baik, menerik, dilengkapi dengan ilustrasi. 

 Menurut Russel  modul sebagai suatu paket pembelajaran yang berisi satu 

unut konsep tunggal. Sedangkan Houston dan Howson (dalam Made Wena) 

mengemukakan modul pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan 

mempermudah siswa untuk mencapai seperangkat tujuan pemebelajaran. Dari 

pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat unsur-unsur sebuah modul pembelajaran 

yaitu.
4
 

1) Modul merupakan seperangkat pengalaman belajar yang berdiri sendiri, 

2) Modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai seperangkat tujuan 

yang telah ditetapkan, 

3) Modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan yang lain secara 

hierarkis. 

 Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh B. Suryosubroto 

bahawa modul adalah sejenis satuan kegiatan belajar yang terencana, didesain guna 

membentu peserta didik menyelesaikan tujuan-tujuan tersebut. Jadi, dari pengertian 

                                                           
 3 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).hlm 176 

 
4
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Iovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 230 
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atas dapat disimpulkan bahwa modul merupakan bahan belajar terprogram yang 

disusun sedemikian rupa dan disajikan secara terpadu, sistematis dan terperinci. 

Dengan mempelajari materi modul, peserata didik diarahkan pada pencarian suatu 

tujuan melalui langkah-langkah belajar tertentu, karena modul merupakan paket 

program untuk kepertluan balajar.  

2. Manfaat Modul 

Pembelajaran menggunakan modul bermanfaat untuk hal-hal sebagai 

berikut
5
:  

1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka 

secara teratur karena kondisi geografis, sosial ekonomi, dan situasi 

masyarakat.  

2. Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan belajar siswa.  

3. Secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi siswa secara bertahap 

melalui kriteria yang telah ditetapkan dalam modul.  

4. Mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai siswa 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul sehingga tutor dapat 

memutuskan dan membantu siswa untuk memperbaiki belajarnya serta 

melakukan remidiasi. 

 

                                                           
 

5
  http://www.manfaatmodulpembelajaran.com/2015/05/pengertian-modul-dan-manfaat-

modul.html. 19 januari 2017, 14.30 WIB 

http://www.manfaatmodulpembelajaran.com/2015/05/pengertian-modul-dan-manfaat-modul.html.%2019%20januari%202017
http://www.manfaatmodulpembelajaran.com/2015/05/pengertian-modul-dan-manfaat-modul.html.%2019%20januari%202017
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3. Karakteristik Modul  

Untuk menghasilakan modul yang mampu menigkatkan motivasi belajar, 

pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai 

berikut:
6
 

1) Self Instruction  

 Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter tersebut 

memungkinkan seorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. 

Untuk memenuhi karakter self Instruction, maka modul harus: 

a) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

b) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang 

kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas. 

c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi 

pembelajaran. 

d) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

untuk mengukur penguasaan peserta didik. 

e) Kontektual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau 

konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik. 

f) Menggunkan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran. 

                                                           
 

6
 Daryanto, Menyusun Modul Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam Mengajar 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 9. 
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h) Terdapat instrument penilaian, yang memungkinkan peserta didik 

melakukan penilaian mandiri( self assessment). 

i) Terdapat umpan balik atas penilaian pasaerta didik, sehingga paserta didik 

mengetahui tingkat penguasaan materi. 

j) Terdapat informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung 

materi pembelajaran. 

2) Self contained 

 Modul dikatakan self contained bila seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah 

memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara 

tuntas, karena materi belajar dikemas ke dalam sutu kesatuan yang utuh. 

3) Berdiri Sendiri (Stand Alone) 

 Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar atau media lain. Dengan menggunakan modul, peserta 

didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan mengerjakan tugas 

pada modul tersebut. 

4) Adaptif 

 Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Modul dikatakan adaptif jika dapat menyesuaian 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel/luwes digunakan 

diberbagai perangkat kertas. 
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5) Bersahabat 

 Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly/bersahabat dengan 

pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu 

dan bersahabat dengan pemakianya, termasuk kemudahan pakaian dalam merespon 

dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan, merupakan slah satu 

bentuk bershabat. 

4. Langkah-Langkah  Modul 

Housten dan Howson mengemukakan modul pembelajaran meliputi seperengkat 

aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa untuk mencapai seperangkat tujuan 

pembelajaran. Dilihat dari pengertian-pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur 

sebuah modul pembelajaran yaitu: modul merupakan seperangkat pengalaman 

belajar yang berdiri sendiri, modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa 

mencapai seperangkat tujuan yang telah ditetapkan, modul merupakan unit-unit yang 

berhubungan satu dengan yang lain secara hierarkis. 

Menurut Nasution unsur-unsur admistrasi sistem modul antara lain terdiri atas:
7
 

a. Pengembangan Modul 

1) Memilih bahan pengajaran dan alat-alat pengajaran 

2) Menyusun bahan dalam satuan-satuan untuk setiap modul 

                                                           
 

7
 S. Nasution, (1987) Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, Jakarta: 

Bina Aksara  

 http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/cara-membuat-bahan-ajar-berupa-modul. 
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3) Merumuskan tujuan tiap modul 

4) Menyesuaikan tujuan dengan proses belajar  

5) Merencanakan cara memotori dan mencatat kemajuan dan hasil 

 belajar siswa 

6) Merencanakan evaluasi akhir hasil belajar siswa. 

b. Pelaksanaan  

1) Penyebaran, penyampaian modul kepada siswa 

2) Mencatat haasil belajar siswa 

3) Member balikan kepada siswa 

4) Menilai hasil akhir siswa 

 Menurut Nasution, dalam garis besarnya menyusun modul atau pengembangan 

modul dapat mengikuti langkah-langkah berikut: 

a. Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang diamati dan diukur. Urutan-urutan tujuan itu yang 

menentukan langkah yang diikuti dalam modul itu. 

b. Urutan tujuan-tujuan itu menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam 

modul itu. 

c. Tes diagnostic untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliknya sebagai pra-syarat untuk menempuh modul 

itu. Ada hubungan antara butir-butir tes ini dengan tujuan-tujuan modul. 



23 
 

d. Menyusun alasan asional pentingnya modul ini bagi sisw. Ia harus tau apa 

gunanya ia mempelajari modul ini. Siswa harus yakin akan manfaat modul 

itu agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh tenaga. 

e. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai potensi-potensi seperti dirumuskan 

dalam tujuan. 

f. Menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar siswa, hingga manakah  

menguasai tujuan-tujuan modul. Dapat pula disusun beberapa bentuk test 

yang pararel. Butir-butir test harus bertalian erat dengan tujuan-tujuan 

modul. 

g. Menyiapkan sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa setiap 

waktu ia memerlukannya 

 Demikian pula modul memiliki komponen-komponen tertentu salah satu ciri 

pembelajaran individual. Komponen-komponen tersebut terdiri dari: rasional, tujuan, 

tes masukan, kegiatan belajar, terdiri, dan tes akhir. 

5. Prinsip-prinsip Pengembangan Modul 

 Di dalam pengembangan modul, terdapat sejumlah prinsip yang perlu 

diperhatikan. Modul harus dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan dan 

kondisi. Perlu diketahui dengan pasti materi belajar apa saja yang perlu disusun 

menjadi suatu modul, berapa jumlah modul yang diperlukan, siapa yang akan 

menggunakan, sumberdaya apa saja yang diperlukan dan telah tersedia untuk 
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mendukung penggunaan modul, dan hal-hal lain yang dinilai perlu. Selanjutnya, 

dikembangkan desain modul yang dinilai paling sesuai dengan berbagai data dan 

informasi objektif yang diperoleh dari analisis kebutuhan dan kondisi. Bentuk, 

struktur dan komponen modul seperti apa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

dan kondisi yang ada
8
. 

 Berdasarkan desain yang telah dikembangkan, disusun modul per modul yang 

dibutuhkan. Proses penyusunan modul terdiri dari tiga tahapan pokok. 

1. Menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Pada 

tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari kompetensi yang akan 

dipelajari, karakteristik peserta didik, dan karakteristik konteks dan situasi 

dimana modul akan digunakan. 

2. Memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Komponen isi modul antara lain 

meliputi: tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau 

materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar dan komponen pendukungnya. 

3. Mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar 

semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait) dapat 

dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. 

 

 

 

                                                           
 

8
  Ibid. hlm 15-16 
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C.   Strategi   Concept Mapping 

1. Pengertian Strategi Concept Mapping 

 Strategi menurut Kemp  adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien
9
.  

 Dick and Carey  juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah 

suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. 

 Upaya mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara 

optimal, maka diperlukan suatu metode yang digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi yang telah 

ditetapkan.  

 Dari pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan strategi adalah 

menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu agar siswa dapat 

aktif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran., 

 Penggunaan pengorganisasi awal (advance organizer) merupakan suatu alat 

pengajaran yang direkomendasikan oleh Ausubel, untuk mengaitkan bahan-bahan 

pelajaran baru dengan pengetahuan awal. Pengetahuan awal menurut Ausubel adalah 

                                                           
 

9
  Rusman, Seri Manajeman Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesional Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 132 
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mengarisbawahi ide-ide utama dalam situasi pembelajaran yang baru dan mengaitkan 

ide baru tersebut dengan pengetahuan yang  telah ada pada pembelajaran 

 Adapun menurut Martin,   yang dimaksud peta konsep adalah ilustrasi grafik 

konkret yang mengindikasikan bagaimana suatu konsep tunggal dihubungkan ke 

konsep lain pada kategori yang sama
10

. 

 Menurut Dahar  mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: 

a. Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan 

konsep dan proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang fisika, kimia, 

biologi, matematika. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat 

bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih jelas dan 

mempelajari bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu 

lebih bermakna. 

b. Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, 

atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan 

hubungan proporsional antara konsep-konsep. 

c. Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada konsep 

yang lebih inklusif dari pada konsep yang lain. 

d. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebh 

inklusif, terbentuklah suatu hierarki pada peta konsep tersebut. 

                                                           
 

10
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual,(jakarta: 

Prenadammedia Group, 2014) hlm. 183-190 
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Berdasarkan ciri tersebut di atas maka sebaikanya peta konsep disusun secara 

hierarki, artinnya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak peta, maka ke 

bawah konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. 

2. Macam-macam Concept Mapping 

Menurut Nur mengatakan, peta konsep ada empat macam, yaitu pohon 

jaringan (network tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle 

concept map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map).  

a.   Pohon jaringan (Network tree) 

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata yang 

lain dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada peta konsep 

menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang ditulis pada garis 

memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon 

jaringan, tulislah topik itu dan daftarlah konsep utama yang berkaitan dengan konsep 

itu. Periksalah daftar dan mulai menempatkan idea tau konsep dalam suatu susunan 

dari umum ke khusus. Cabangkan konsep yang berkaitan itu dari konsep utama dan 

brikan hubunganya pada garis-garis itu. Pohon jaringan cocok digunakan untuk 

memvisualisasikan hal-hal berikut : 

a) Menunjukkan sebab akibat; 

b) Suatu hierarki; 

c) Prosedur yang bercabang; 
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d) Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan-hubungan. 

b. Rantai kejadian (Events Chain) 

 Nur mengemukakan, bahwa peta konsep rantai kejadian dapat digunakan 

untuk memberikan suatu urutan kejadian, lanngkah-langkah dalam suatu prosedur, 

atau tahap-tahap dalam suatu proses. Dalam membuat rantai kejadian, pertama-tama 

temukan satu kejadian yang mengawali rantai itu. Kejadian ini disebut kejadian awal. 

Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai itu dan lanjutan sampai 

mencapai suatu hasil. Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan 

hal-hal berikut: 

a) Memberikan tahap-tahap dari suatu proses; 

b) Langkah-langkah dalam suatu proses linier; 

c) Suatu urutan kejadian. 

c. Peta Konsep Siklus (Cycle Concept Map) 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu 

final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal, 

siklus itu berulang dengan sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk 

menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk 

menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. 

d. Peta Konsep sebagai Alat Evaluasi 
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    Tingkat keberhasilan siswa dalam menyerap pengetahuan sangat beragam, 

maka diperlukan alat ukur yang beragam. Peta konsep dapat digunakan untuk 

mengetahui pengetahuan siswa sebelum guru mengajarkan topik, menolong siswa 

bagaimana belajar, untuk mengungkapkan konsepsi salah (miskonsepsi) yang ada 

pada anak, dan sebagai alat evaluasi. 

 Menurut Sutowijoyo mengatakan, peta konsep sebagai alat evaluasi 

didasarkan atas tiga prinsip dalam teori kognitif Ausubel, yaitu: 

a. Struktur kognitif diatur secara hierarkis dengan konsep dan proposisi yang 

lebih inklusif, lebih umum, superordinat terhadap konsep dan proposisi yang 

kurang inklusif dan lebih khusus. 

b. Konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif prinsip ini 

menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses yang kontinu, di 

mana konsep baru memperoleh lebih banyak arti dengan dibentuk lebih 

banyak kaitan-kaitan proposisional. Jadi, konsep tidak pernah tuntas 

dipelajari, tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat lebih inklusif. 

c. Prinsip penyesuaian integratif menyatakan bahwa belajar bermakna akan 

meningkat bila siswa menyadari akan perlunya kaitan-kaitan baru baru 

antara segmen-segmen konsep atau proposisi. Dalam peta konsep, 

penyesuaian integrative ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang antara 

segmen-segmen konsep. 
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 Karena peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu bacaan, 

sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa untuk 

membaca peta konsep den menjelaskan hubungan antara konsep satu dengan konsep 

yang lain dalam satu peta konsep. 

3. Langkah-langkah  Concept Mapping 

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian visual atau suatu 

diagram tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan 

satu sama lain. George Posner dan Alan Rudnitsky, mengatakan bahawa peta konsep 

mirip peta jalan, namun peta konsep menaruh perhatian pada hubungan anta ide-ide, 

bukan hubungan antar tempat. Untuk membuat suatu peta konsep, siswa dilatih untuk 

mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan topik dan menyusun ide 

tersebut dalam suatu pola logis, kadang-kadang peta konsep itu memfokus pada 

hubungan sebab akibat. 

Arends (1997 : 258) memberikan langkah-langkah dalam membuat peta konsep 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melengkapi sejumlah 

konsep. 

2. Mengidentifikasi ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide 

utama. 

3. Tempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. 
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4. Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual 

menunjukkan hubungan ide tersebut dengan ide utama. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan langkah-langkah dalam 

membuat peta konsep sebagai berikut:  

1) Memilih suatu bahan bacaan. 

2) Menentukan konsep-konsep yang relevan. 

3) Mengurutkan konsep dari yang inklusif ke yang kurang inklusif. 

4) Menyusun konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep yang inklusif 

diletakkan di bagian atas puncak peta lalu dihubungkan dengan kata 

penghubung, misalnya “ terdiri atas”, “menggunakan”, dan lain-lain 

4. Kelebihan dan Kekurangan Concept Mapping 

 Adapun kelebihan dan kekurangan metode Concept Mapping, diantaranya 

adalah
11

: 

a. Kelebihan  

1) Membantu siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri.  

2) Membantu siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan yang lama dan yang 

baru.  

3) Dapat digunakan sebagai pengganti ringkasan yang lebih praktis dan fleksibel  

                                                           
 

11
 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Erlangga, 2011), hal 

110   
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4) Dapat mempermudah pemahaman siswa dan guru. Dan menyatukan persepsi 

yang sama.  

5) Dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menentukan konsep.  

6) Salah satu cara evaluasi pembelajaran.  

b. Kekurangan  

1) Sulit bagi siswa yang masih kurang pandai membaca.  

2) Memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan 

waktu yanag tersedia di kelas sangat terbatas.  

3)  Suasana kelas kurang tenang karena setiap siswa berkeinginan 

mengungkapkan ide-ide dengan membuat peta konsep dalam diskusi 

kelompoknya.  

D.  Shalat Jum’at  

1. Pengertian Shalat Jum’at 

  Shalat jum’at ialah shalat dua rakaat sesudah khotbah pada waktu dzuhur 

pada hari Jum’at. Shalat hukumnya fardu’ain, artinya wajib atas setiaplaki-laki 

dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan tetap di dalam negeri. Perempuan , 
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kanak-kanak, hamba sahaya, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib 

shalat jum’at. 
12

 

2. Syarat-syarat Wajib Shalat Jum’at 

Shalat Jum’at dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Islam. 

b. Ballig (dewasa), anak-anak tidak diwajibkan. 

c. Berakal, orang gila tidak wajib. 

d. Laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. 

e. Sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. 

f. Menetap (bermukim), orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) tidak 

 wajib. 

3. Khotbah Jum’at 

  Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan 

oleh khatib kepada jamaah shalat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khotbah Jumat 

ini: 

a.  Rukun khotbah Jumat 

1) Mengucapkan puji-pujian kepada Allah Swt. 

2) Membaca ¡alawat atas Rasulullah saw. 

3) Mengucapkan dua kalimat syahadat. 
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 Sulaiman Rasji, Fiqih Islam, (Bandung:  PT Sinar Baru Algensindo, 1995) hlm. 123-129 



34 
 

4)  Berwasiat (bernasihat). 

5) Membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dua khotbah. 

6) Berdoa untuk semua umat Islam pada khotbah yang kedua. 

b.  Syarat Khotbah Jumat 

1) Khotbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai 

bergerak condong ke arah Barat. 

2) Khotbah Jumat dilaksanakan dengan  berdiri jika mampu. 

3) Khatib hendaklah duduk di antara dua khotbah. 

4) Khotbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 

5) Khotbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. 

6) Khatib suci dari hadas dan najis. 

7) Khatib menutup aurat. 

c. Sunah Khotbah Jumat 

1) Khotbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 

2) Khotbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah 

 dipahami. 

3) Khatib menghadap ke jamaah shalat Jumat. 

4) Khatib membaca ¡alawat atau yang lainnya di antara dua khotbah. 

5) Khatib menertibkan tiga rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat 

 Nabi, dan berwasiat. 



35 
 

6) Jama’ah shalat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khotbah 

Jumat. 

7) Khatib hendaklah memberi salam. 

8) Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan 

 mendengarkan adzan.  

d. Sunah yang Berkaitan dengan Shalat Jumat 

1) Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. 

2) Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. 

3) Memakai wangi-wangian. 

4) Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. 

5) Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat. 

6) Melaksanakan shalat tahiyatul masjid ( shalat untuk menghormati  masjid) 

7) Membaca al-Qur'an atau dzikir sebelum khotbah Jumat. 

8) Memperbanyak doa dan shalawat atas Nabi Muhammad saw. 

4. Ketentuan Shalat Jum’at 

 Tata cara pelaksanaan shalat Jumat secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis 

atau kotoran. 

2. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, 
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 memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak 

 sedap. 

3. Pakailah pakaian yang bersih (disunahkan yang berwarna putih, memakai 

 kopiah, dan memakai wangi-wangian.) 

4. Segera pergi ke masjid dan melaksanakan shalat tahiyyatul masjid (shalat 

menghormati masjid) dua rakaat sebelum duduk. 

5. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca dzikir, shalawat 

Nabi dan membaca Al-Qur'an. 

6. Ketika masuk waktu dzuhur muazzin mengumandangkan adzan yang 

pertama. 

E. Penelitian  yang Relavan 

 Beberapa penelitian yang relavan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprisa Dwi Fitriana, Program Studi 

Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga (2010), Penelitian tersebut disusun 

untuk mengembangkan modul Fiqih  kelas XI Madrasah Aliyah Negeri hasil 

penelitian ini menunjukkan kelayakan produk pembelajaran berupa modul 

fiqih untuk kelas XI semester genap masing-masing menyatakan baik (B) 

menurut ahli media dengan presentase keidealan 81%. Baik menurut guru 

fiqih madrasah aliyah dengan presentase keidealan 85,2%. Sangat baik 

menurut siswa pada uji terbatas dan uji luas dengan presentase keidealan 
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85,4% dan 90%. Adapun karakteristik modul fiqih yang telah dikembangkan 

yaitu, membelajarkan diri sendiri, utuh, berdiri sendiri, dan bersahabat.
13

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Wahidah, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, IAIN Raden Intan Lampung (2015), penelitian tersebut disusun 

untuk mengembangkan modul Fiqhiyah jilid 1) berbasis visual dipondok   

 pesantren Roudlotus Sholihin Putri Purwosari Padang Ratu Lampung Tengah 

 Hasil penelitian ini adalah telah berhasil dikembangkan bahan ajar berupa 

Modul Fiqih untuk Siswa Kelas XI MAN. Kualitas bahan ajar berdasarkan 

penilaian 2 ahli materi dan 3 peer revieweradalah Sangat Baik (SB) dengan 

persentase keidealan masing-masing sebesar 83,3 % dan 88%, sedangkan 

menurut ahli media adalah Baik (B) dengan persentase keidealan 72,7%. 

Kualitas modul menurut penilaian 3 orang guru adalah Baik (B) dengan 

persentase keidealan sebesar 66% dan hasil respon siswa terhadap bahan ajar 

tersebut adalah 71,6% dengan skor yang diperoleh 645 dari skor maksimal 

ideal 900 dan memiliki kategori Baik (B). Berdasarkan penilaian yang 

diperoleh tersebut maka bahan ajar ini layak digunakan sebagai salah satu 

bahan ajar fiqih.
14

 

 

                                                           
 

13
 Aprisa Dwi Fitriana, Pengembangan Bahan Ajar  Modul Fiqih  kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri, (Skripsi Program Serjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 
 

14
 Siti Wahidah, Pengembangan Bahan Ajar Modul Fiqhiyah berbasis Visual dipondok 

pesantren Roudlotus Sholihin. 

(skripsi Program Serjana Institut  Islam Negeri Lampung, Lampung) 



38 
 

F. Kerangka Berfikir 

 Pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan bahan ajar 

berbasis concept mapping sebagai salah satu bahan ajar. Hal ini dikarenakan bahan 

ajar pendidikan agama Islam dapat membantu siswa belajar secara mandiri, selain 

dengan menggunakan bahan ajar berbasis strategi concept mapping dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap manfaat pendidikan agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Artinya siswa diajak untuk lebih berperan aktif dalam 

berinteraksi dengan lingkungan alamsekitarnya. Sehingga dengan pemahaman yang 

benar dapat menigkatkan hasil belajar. 

 Prosedur pengembangan bahan ajar modul pendidikan agama Islam berbasis 

strategi concept mapping berdasarkan prosedur penelitian Borg and Gall di dalam 

buku Sugioyono terdapat 10 langkah utama. Akan tetapi peneliti hanya mengambil 7 

langkah untuk mengembangkan modul karena keterbatasan waktu dan biaya. 

Langkah pertama yaitu mencari potensi masalah, langkah kedua yaitu 

mengumpulkan informasi dengan cara observasi, wawancara, dan angket, langkah 

ketiga yaitu desain produk, langkah ke empat yaitu validasi desain, ahli madia, ahli 

materi, langkah ke lima yaitu  revisi desain, langkah ke enam yaitu uji coba produk, 

uji coba lapangan bahan ajar diuji coba pada siswa, langkah ke tujuh revisi produk. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dan kerangka 

berfikir sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development). Menurut sugiyono, R&D adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian bersifat analisi kebutuhan dan untuk menguji produk tertentu supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk 

tersebut.
1
  

Sedangkan menurut Goll, Gall & Borg dalam “Educational Research”  R&D 

adalah sebuah model pengembangan berbasis industri di mana temuan penelitian 

digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru, yang kemudian secara 

sistematis diuji di lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai mereka 

memenuhi kriteria tertentu, yaitu efektivitas, dan berkualitas. Kata “produk” yang 

dimaksud bukan hanya menyangkut hal-hal seperti buku, film instruksional, dan 

perangkat lunak komputer, tetapi juga meliputi metode, seperti metode pengajaran, 

                                                           
 

1
 Sugioyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.407 
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dan program pendidikan. Selanjutnya R&D juga merupakan penelitian yang 

dilaksanakan secara bertahap berkelanjutan, terstruktur dan terukur.
2
 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan 

modul pendidikan agama Islam berbasis strategi concept mapping sebagai bahan ajar 

siswa SMPN 05 Bandar Lampung. 

B. Waktu dan tempat penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VII SMPN 05 Bandar Lampung pada 

bulan April di semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

C. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan media instruksional olah Burg and Gall. Produk yang dihasilkan 

berupa bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis  strategi Concept Mapping yang 

dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik sebagai bahan ajar yang berimplikasi 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Bahan ajar pendidikan agama Islam ini 

berupa modul. 

 Model Borg and Gall dalam Sugiyono ini meliputi: Potensi dan masalah, 

Pengumpulan data, Desain Produk, Validasi Desain, Revisi Desain, Uji coba Produk, 

revisi Produk, Uji coba Pemakaian, Revisi Produk dan Produksi masal
3
. 

 

                                                           
2
 Nusa Putra, Research and Development (Penelitian dan Pengembangan:Suatu Pengantar), 

(Jakarta:Rajawali Pers,2011) cet.1, h.67 

 
3
  Sugiyono, Op. cit, hlm. 409. 
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Skema Prosedur Penelitian 

   

 

 

 

    

            

 

  

 

Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan Research and Development Methode 

 Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau 

mengembangkan produk tertentu  dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji 

materi, uji desain, dan uji coba produk di lapangan untuk menguji kementrian suatu 

produk. 

 Dalam penelitian pengembangan ini dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam 

lembaga pendidikan. Tetapi, penulis membatasi langkah-langkah penelitian 
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pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan mengigat 

waktu yang tersedia dan biaya yang terbatas.  

 Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar pendidikan 

agama Islam  berbasis concept mapping berupa modul. 

1. Potensi Masalah 

 Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar  yang 

digunakan siswa modul kurang memenuhi kebutuhan, referensi pembelajaran yang 

terlalu ringkas dan tidak disediakan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan 

materi pembelajaran. Peneliti akan mengembangakan bahan ajar modul PAI berbasis 

strategi concept mapping berupa Modul, sehingga diperlukan adanya bahan ajar 

pendidikan agama Islam  berbasis strategi concept mapping. 

2. Mengumpulkan Informasi 

 Setelah mengetahui potensi dan masalah dalam penelitian pengembangan ini. 

Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah melalui penelitian pendahuluan. Mengumpulkan informasi 

penelitian ini dilakukan di SMPN 05 Bandar Lampung dengan cara melakukan 

wawancara dengan guru pelajaran pendidikan agama Islam mengenai proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada saat ini dan angket diberikan kepada 

peserta didik mengenai kemampuan, sikap serta keterampilan karakteristik bahan 
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ajar  belajar yang diinginkan. Adapun langkah-langkah penyusunan instrument untuk 

analisis kebutuhan guru dan peserta didik yaitu: 

a. Langkah-langkah penyusunan instrument analisis kebutuhan guru sebagai 

berikut: 

1) Menanyakan mengenai bahan ajar belajar pendidikan agama Islam 

yang ada. 

2) Menuliskan pertanyaan berdasarkan kisi-kisi instrument yang telah 

ditentukan 

b. Langkah-langkah penyusunan instrument analisis kebutuhan peserta didi 

sebagai berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen analisi kebutuhan pengembangan 

bahan ajar pendidikan  agama Islam berbasis concept mapping yang 

meliputi; aspek yang ingin diketahui dan indikatornya, minat peserta 

didik dan kebutuhan akan bahan ajar belajar. 

2) Menuliskan pertanyaan yang berupa esai sesuai dengan kisi-kisi yang 

telah ditentukan. 

3. Desain Produk 

 Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal bahan 

ajar pendidikan agama Islam berbasis concept mapping berupa modul sehingga 

bermanfaat bagi guru dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Pada penulisan modul pendidikan agama Islam berbasis concept mapping mengikuti 
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penulisan modul yang telah ditentukan BSNP. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pembuatan bahan ajar modul ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tema; 

b. Membuat pemetaan SK dan KD; 

c. Membuat silabus berdasarkan sub-sub tema; 

d. Menentukan ukuran kertas, font, spasi, dan jenis huruf yang akan digunakan 

dalam menulis modul; 

e. Menentukan warna dan gambar yang menarik sebagai pendukung 

pembelajaran; 

f. Menentukan struktur penulisan; 

g. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam Sk dan KD yang menjadi 

acuan pengembangan materi; 

h. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran; 

i. Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tema; 

j. Memilih sumber materi pembelajaran dan mengemas materi pembelajaran. 

4. Validasi Desain 

 Setelah produk awal yang sudah selasai dibuat, langkah selanjutnya 

konsultasi kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli desain. Ahli materi 

mengkaji aspek sajian materi berupa kesesuian materi dengan kurikulum (standar 

isi). Adapun langkah-langkah penyusunan insterumen uji ahli materi dan desain 

sebagai berikut: 
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a. Instrument validasi ahli materi 

Langkah-langkah penyusunan instrument uji ahli materi adalah sebagai 

berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrument uji materi kebutuhan pengembangan bahan 

ajar pendidikan agama Islam berbasis concept mapping yang meliputi aspek 

yang ingin diketahui dan indikator. Aspeknya yaitu kualitas isi, kebahasaan, 

keterlaksanaan dan layout. 

2) Menuliskan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengisian angket. 

3) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai bahan 

ajar yang telah dibuat. 

4) Menyusun instrument berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan 

b. Instrument validasi ahli media 

 Langkah-langkah penyusunan instrument uji ahli media adalah sebagai 

berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrument uji desain kebutuhan pengembangan bahan 

 ajar pendidikan agama Islam berbasis concept mapping yang meliputi aspek 

yang ingin diketahui dan indikator. Aspeknya yaitu kualitas isi, kebahasaan, 

kemudahan penggunaan dan tampilan layout. 

2) Menuliskan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengisian angket uji 

 kesesuain desain dan layout modul. 

3) Menuliskan kompetensi inti  dan kompetensi dasar.  
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4) Menuliskan indikator. 

5) Menuliskan tema pembelajaran. 

6) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai bahan 

 ajar yang telah dibuat. 

7) Menyusun instrument berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan. 

5. Revisi Desain 

 Setelah desain produk di validasi oleh ahli materi dan ahli desain, maka dapat 

diketahui kelemahan dari modul tersebut. Kelemahan tersebut kemudian direvisi 

untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. 

6. Uji Coba Produk 

 Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah bahan 

ajar pendidikan agama Islam berbasis concept mapping berupa modul ini menarik 

sebagai bahan ajar. Untuk uji coba produk dilakukan uji coba lapangan (field-trial 

evaluation). 

 Menurut Borg and Hall, uji coba lapangan produk awal jumlah responden 

antara 10 sampai 20 Uji coba lapangan dilakukan pada  peserta didik yang dipilih 

melalui random sampling. Teknik random sampling yang digunakan ini dalam 

prakteknya. Peneliti melakukan undian. Uji coba dilakukan dengan memberi  

penjelasan tentang modul pendidikan yang sedang dikembangkan, meminta 

responden mencoba sendiri bahan ajar tersebut, kemudian dilakukan pengamatan 
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terhadap penggunaan bahan ajar oleh responden, setelah itu responden diminta 

mengisi angket yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Berdasarkan dari hasil 

pengamatan, hasil analisis angket serta masukan-masukan dari responden, modul 

pendidikan agama Islam tersebut kemudian dievaluasi dan direvisi. 

7. Revisi Produk 

 Dari hasil uji coba produk, apabila tanggapan peserta didik mengatakan 

bahwa produk ini baik dan menarik, maka dapat dikatakan bahwa bahan ajar ini telah 

selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir. Namun apabila  produk 

belum sempurna maka hasil uji coba ini dijadikan bahan perbaikan dan 

penyempurnaan bahan ajar yang telah dibuat. Sehingga dapat menghasilakan produk 

akhir yang siap digunakan di sekolah. 

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi pada metode penelitian ini menggunakan kelas VII di SMPN 05 Bandar 

Lampung. Kelas VII ini dipilih secara acak dengan teknik random sampling, dengan 

teknik acak ini diharapkan mampu menjadikan sumber data yang diambil bisa 

mewakili keseluruhan peserta didik kelas VII di SMPN 05 Bandar Lampung. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket  

 Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang 

akan diukur (responden)
4
. Angket diberikan kepada peserta didik sebagai responden 

uji dalam penelitian. Angket ini berisi rangkaian pertanyaan untuk mengetahui 

kemenarikan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis concept mapping. Dari 

angket ini akan digali informasi ketertarikan peserta didik pada bahan ajar 

pendidikan agama Islam berbasis strategi concept mapping. 

2. Wawancara 

 wawancara menurut Nazir  adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Untuk mengetahui sistem 

pembelajaran dan bahan ajar apa saja yang dipakai dalam proses belajar mengajar. 

3. Observasi 

 Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
5
 Observasi 

dilakukan peneliti untuk mengamati, mengidentifikasi dan mencatat apa kekurangan 

dan kelebihan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui 

                                                           
 

4
 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 161-162 

 
5
  Ibid, hlm. 33 
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prosentase keterlaksanaan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis concept 

mapping dengan mengisi lembar observasi. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam mengenai kebutuhan bahan 

ajar dan lembar kuesioner dan angket analisis peserta didik. 

2. Lembar angket respon siswa kemenarikan bahan ajar pendidikan agama Islam 

concept mapping  

3. Lembar angket validasi ahli untuk penilaian kualitas modul bahan ajar 

pendidikan agama Islam berbasis concept mapping. 

G.  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

 Data deskriptif kualitatif penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian ahli 

dan masukan praktisi. Analisis data-data ini dilakukan sebagai berikut
6
: 

a. Menghimpun Data 

 Langkah awal proses analisis data dalam penelitian ini adalah menghimpun data. 

Proses menghimpun data dimaksudkan untuk memisahkan antara data yang penting 

dengan data yang tidak penting atau tidak bermanfaat. 

                                                           
 

6
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 268 
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b. Menampilkan Data 

 Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data dengan baik dan benar, 

peneliti menampilkan segala data hasil penilaian dan masukan ahli dan hasil 

wawancara praktisi secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca memahami alur berpikir dan mengetahui segala tindakan yang terjadi 

selama proses penelitian berlangsung beserta segala tindak lanjutnya. 

c. Reduksi Data 

 Kegiatan dalam reduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan, 

dan mentransfer data kasar ke catatan lapangan. 

d. Verifikasi dan Interprestasi Data 

 Kegiatan verifikasi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

penarikan kesimpulan berdasarkan data-data hasil wawancara yang telah diperoleh. 

Berdasarkan data hasil penilaian dan masukan para ahli, dan hasil wawancara 

praktisi, peneliti menarik suatu kesimpulan secara umum, sehingga nampak jelas 

makna data yang diperoleh. Selanjutnya data ini digunakan sebagai tambahan 

pedoman revisi bahan ajar. 

2. Proses Analisis Lembar Penilaian Para Ahli. 

 Dalam kualitas bahan ajar berupa modul pendidikan agama Islam yang diperoleh 

dari pengisian lembar penilaian oleh 2 para ahli dimuat dalam bentuk tabel kelayakan 

produk dan uraian saran. Kemudian data dijadikan landasan untuk melakukan revisi 

setiap komponen dari bahan ajar berupa modul pendidikan agama Islam yang telah 
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disusun. Lembar penilaian yang sudah diisi oleh para ahli selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui kualitas modul yang dibuat peneliti. Berikut langkah-langkah 

dalam menganalisis data instrument validasi ahli media dan materi : 

a. Langkah pertama adalah memberikan skor pada tiap kriteria dengan 

ketentuan sebagai berikut:
7
 

Sangat baik (SB) diberi skor 5, Baik (B) skor 4, Cukup (C) skor 3, Kurang 

(K) skor 2 dan Sangat Kurang (SK) skor 1. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 di bawah ini.  

Tabel 3.1 

Pedoman skor penilaian ahli media dan materi 

Kriteria Skor  

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

 

b. Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan tiap butir pernyataan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = jumlah skor hasil pengumpulan data 𝑥 100% 

 Jumlah skor kriterium 

Keterangan : 

P = persentase kelayakan 

                                                           
 

7
 Ibid, hlm. 262. 
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c. Langkah akhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan aspek 

dengan melihat tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Range persentase dan criteria kualitatif program 

Skor Persentase (%) Interprets 

0-20 Sangat Kurang 

21-40 Kurang 

41-60 Cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian mengenai pengembangan modul pendidikan agama 

materi Shalat Jum’at Islam berbasis strategi concept mapping yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Analisis produk yang akan dikembangkan 

 Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas VII SMPN 5 

Bandar Lampung dan observasi terhadap beberapa bahan ajaran yang dipakai di 

SMPN 5 Bandar Lampung. Hasil wawncara dan observasi adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar yang dipakai di sekolah menggunakan buku cetak, lembar kerja 

siswa (LKS) dan modul, namun modul yang digunakan tidak sesuai 

dengan karakteristik modul dan belum menggunakan strategi Concept 

Mapping. 

b. Produk yang dihasilkan dapat membantu guru pendidikan agama Islam 

dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

c. Bahan ajar yang dikembangkan adalah materi Shalat Jum’at SMP/MTs 

kelas VII 
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2. Mengembangkan produk awal 

 Dalam proses pengembangan produk ini, peneliti mengumpulkan 

informasi berupa teori pendukung untuk produk yang akan dibuat. Peneliti 

mengumpulkan beberapa bahan ajar yang digunakan di sekolah baik berupa 

silabus pembelajaran PAI SMP/MTs, buku cetak, lembar kerja siswa (LKS), dan 

modul yang akan dikembangkan. Dalam proses ini, peneliti tidak serta merta 

merubah isi materi yang ada. Namun menggabungkan materi dari beberapa bahan 

ajar yang sesuai dengan strategi concept mapping, kemudian di desain lebih 

menarik dengan memperhatikan standar kelayakan isi, standar kelayakan 

penyajian, dan standar kelayakan kebahasaan. 

a. Standar Kelayakan Isi 

 Standar kelayakan isi terdiri dari kesesuaian materi dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar, keakurtan materi, kemuktakhiran teori, mendorong 

keingintahuan peserta didik, serta pengayaan.Kompetensi dasar pada materi ini 

adalah memahami ketentuan shalat jum’at dan mempraktikan shalat jum’at. 

Sedangkan materi pokok pengertian shalat jum’at, dalil naqli mengenai shalat 

jum’at, ketentuan shalat jum’at, memperaktikan shalat jum’at .  KI dan KD 

tersebut yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan bahan ajar. 

b. Kelayakan Penyajian Bahan Ajar 

  Bahan ajar yang dikembangkan berupa modul pendidikan agama Islam 

dangan strategi concept mapping sebagai bahan ajar yang disajikan dengan 
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memperhatikan teknik penyajian yaitu: sistematika penyajian modul, petunjuk 

penggunaan modul, KI, KD, kegiatan siswa, peta konsep pada materi serta 

kesesuaian karakteristik mata pelajaran. Hal ini dapat dilihat pada contoh di 

bawah ini: 

 
Gambar 4.1 tampilan awal bab Shalat Jum’at 

 

Informasi diatas merupakan informasi awal bab untuk mendorong rasa ingin tahu 

peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari dalam satu bab kedepan. 

Disajikan contoh ilustrasi masjid tempat beribadah umat Islam dan juga tempat 

melaksanakan Shalat Jum’at. Contoh masjid tersebut dimaksudkan agar peserta 

didik lebih mudah memahami materi Shalat Jum’at apabila ada contoh nyata 

secara langsung. 
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c. Kelayakan Kebahasaan Bahan Ajar  

 Kebahasaan dalam bahan ajar yang dikembangkan dilihat dari beberapa 

aspek yang harus sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik, 

dimana pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa yang menarik, baku dan 

sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik, dan dapat mendorong 

motivasi belajar peserta didik. 

 
Gambar 4.2 tampilan Concept Mapping dalam modul 

 

 Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa bahasa yang digunakan adalah 

bahasa yang mudah dipahami peserta didik dengan melihat peta konsep dapat 

lebih mudah melihat sub-sub materi yang tersusun secara sistematis. Sesuai 

dengan KI dan KD. 
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3. Validasi Ahli 

  Dalam tahap ini, peneliti mengadakan validasi uji validasi kelayakan 

bahan ajar terhadap beberapa ahli, yaitu ahli Pendidikan Agama Islam yang terdiri 

dari dosen PAI Bapak Dr. Imam Syafe’I, M.Ag, Guru PAI Bapak Muslimin, S,Pd 

SMPN 05 Bandar Lampung, Ibu Erwina Mutiara Sari, M. Pd dan Guru PAI 

Aswinni, S.Ag SMPN 05 Bandar Lampung, sebagai ahli materi. Ibu Farida, 

MMSI, Bapak Komarudin, M.Pd dan Guru PAI SMPN 05 Bandar Lampung, 

sebagai ahli media. Kegiatan ini dilakukan untuk mereview produk awal serta 

memberikan masukan untuk perbaikan. Berikut deskripsi hasil validasi ahli materi 

dan ahli media. 

a. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi 

 Aspek yang dinilai oleh ahli materi yaitu: kualitas isi, ketetapan, bahasa, 

ilustrasi, evaluasi. 

Tabel 4.1 

Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi Sebelum Revisi 

No Aspek Persentase 

Perolehan Skor(%) 

Kriteria 

1. Kualitas Isi 85 % Sangat Baik 

2. Ketetapan  93 % Sangat Baik 

3.  Bahasa  96 % Sangat Baik 

4.  Ilustrasi  66 % Baik 

5.  Evaluasi  85 % Sangat Baik 

Total Aspek 85% Sangat Baik 

 

 Penilaian validator pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan 

persentase 85%, pada aspek ketetapan penilaian validator diperoleh hasil dengan 
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persentase 93%, pada aspek bahasa penilaian validator diperoleh hasil dengan 

persentase 96%, pada aspek ilustrasi penilaian validator diperoleh hasil persentase 

66%, dan untuk aspek Evaluasi penilaian validator diperoleh hasil persentase 

85%. Meskipun telah memasuki kriterian sangat baik untuk kualitas isi,  untuk 

ketetapan sangat baik, untuk bahasa sangat baik, untuk ilustrasi baik, dan  evaluasi 

pada bahan ajar yang telah divalidasikan. Setelah dilakukannya revisi bahan ajar, 

validasi tahap kedua dilakukan oleh peneliti untuk melihat kualitas bahan ajar 

yang telah direvisi. Aspek yang dinilai pada validasi ini tetap sama seperti validasi 

tahap pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh  hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi Sesudah Revisi 

No Aspek Persentase 

Perolehan Skor(%) 

Kriteria 

1. Kualitas Isi 92 % Sangat Baik 

2. Ketetapan  91 % Sangat Baik 

3.  Bahasa  90 % Sangat Baik 

4.  Ilustrasi  82 % Sangat Baik 

5.  Evaluasi  90 % Sangat Baik 

Total Aspek 90% Sangat Baik 

 

 Penilaian validator setelah dilakukannya revisi 1 pada aspek kualitas isi 

diperoleh dengan persentase 92%, pada aspek ketetapan diperoleh dengan  

persentase  91%, pada aspek bahasa diperoleh dengan persentase 90%, pada aspek 

ilustrasi diperoleh dengan persentase 82%, pada aspek evaluasi diperoleh dengan 

persentase 90%. Persentase total dari semua aspek bahan ajar sebelum revisi 

adalah 85% dan setelah diadakannya revisi dan dilakukan validasi tahap dua 
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perentase total dari semua aspek bahan ajar naik menjadi 90%. Total persentase 

perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai tabel 3.2 dan diperoleh kesimpulan 

bahan ajar ini menurut ahli materi termaksud dalam kriteria sangat baik digunakan 

dalam pembelajaran PAI. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada 

lampiran. 

 Sebelum dan setelah revisi terlihat bahwa aspek ilustrasi memiliki skor 

yang lebih kecil dibandingkan aspek-aspek yang lainnya, hal tersebut dapat dilihat 

pada 4.1 dan tabel 4.2. meskipun memperolah skor terendah dibandingkan dengan 

aspek lainnya, kriteria kualitas isi telah memasuki kriteria sangat baik setelah 

dilakukan revisi. Setelah dilakukan dua kali tahapan validasi dengan melakukan 

revisi dapat dilihat hasil sebelum dan setelah revisi bahan ajar pada diagram 

batang di bawah ini: 
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Persentase Perolehan Skor Ahli Materi Sebelum Dan Sesudah Revisi 

 Bahan Ajar (%) 

 

Gambar 4.3 persentase skor validasi ahli Materi sebelum dan sesudah revisi  

  

 Diagram diatas menunjukkan bahawa adanya perbedaan hasil sebelum dan 

setelah adanya revisi bahan ajar. Aspek kualitas isi mengalami penigkatan yang 

sangat  baik diantara aspek yang lainnya. Sedangkan ketetapan dan bahasa tidak 

mengalami penigkatan. Melihat hasil diatas seharusnya masih perlu adanya 

perbaikan pada bahan ajar, hanya saja dikarenakan waktu yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan perbaikan, dengan begitu pengembang 

melakukan perbaikan diluar dari prosedur penelitian yang telah dilakukan. 

92 91 90

82

90

kualitas isi ketetapan bahasa ilustrasi evaluasi 

Sebelum Revisi Sesudah revisi 
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b. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media 

 Aspek yang dinilai oleh ahli madia yaitu aspek format, organisasi, daya 

tarik, ukuran huruf, bahasa, konsistensi. 

Tabel 4.3 

Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media Sebelum Revisi 

No Aspek Persentase 

Perolehan Skor(%) 

Kriteria 

1. Format  69 % Baik 

2. Organisasi   80 % Baik 

3.  Daya Tarik  64 % Baik 

4.  Ukuran Huruf  73 % Baik 

5.  Bahasa  75 % Baik 

6. Konsistensi  63 % Baik  

Total Aspek 71 % Baik 

 

Penilaian validator pada aspek format diperoleh hasil dengan persentase 69%, 

pada aspek organisasi diperoleh hasil dengan persentase 80%, pada aspek daya 

tarik diperoleh hasil dengan persentase 64%, pada aspek ukuran huruf diperoleh 

hasil dengan persentase 73%, pada aspek bahasa diperoleh hasil dengan 

persentase 75%, pada aspek konsistensi diperoleh hasil dengan persentase 63%. 

Meskipun telah memasuki kriteria baik pada keselurahan aspek, masih perlu 

adanya revisi bahan ajar yang telah divalidasikan. Setelah dilakukannya revisi 

bahan ajar, validasi tahap kedua dilakukan oleh peneliti untuk melihat kualitas 

bahan jar yang telah direvisi. Aspek yang dinilai pada validasi ini tetap seperti 

validasi tahap pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh hasi sebagai berikut: 

 



63 
 

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media Sesudah  Revisi 

No Aspek Persentase 

Perolehan Skor(%) 

Kriteria 

1. Format  95 % Sangat Baik 

2. Organisasi   88 % Sangat Baik 

3.  Daya Tarik  93 % Sangat Baik 

4.  Ukuran Huruf  93 % Sangat Baik 

5.  Bahasa  90 % Sangat Baik 

6. Konsistensi  90 % Sangat Baik  

Total Aspek 91 % Sangat Baik 

 

 Penilaian validator setelah dilakukan revisi I pada aspek  format diperoleh 

hasil dengan persentase 95%, pada aspek organisasi diperoleh hasil dengan 

persentase 88%, pada aspek ukuran tarik diperoleh hasil dengan persentase 93%, 

pada aspek ukuran huruf diperoleh hasil dengan persentase 93%, pada aspek 

bahasa diperoleh hasil dengan persentase 90%, dan aspek konsistensi diperoleh 

hasil persentase 90%. Persentase total dari semua aspek bahan ajar sebelum revisi 

adalah 71% dan setelah dilakukan revisi 1  persentase perolehan skor tersebut 

dikonversikan sesuai  Tabel 3.2 dan diperoleh kesimpulan bahwa bahan ajar ini 

menurut para ahli media termasuk dalam kriteria sangat baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran PAI. Hasil perhitungan lengkapnya disajikan pada lampiran. 

Pada tabel 4.4 menunjukan bahwa keseluruhan aspek bahan ajar persentase 

perolehan skor memiliki besar nilai yang berbeda total apspek keseluruhan yakni 

91%. Menurut para hali media tahap revisi I pengembang telah memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada dalam bahan ajar yang telah dibuat oleh 
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pengembang. Setelah dilakukan dua kali tahapan validasi dengan melakukan 

revisi dapat dilihat sebelum dan setelah revisi bahan ajar pada diagram batang di 

bawah ini: 

Persentase Perolehan Skor Ahli Materi Sebelum Dan Sesudah Revisi 

 Bahan Ajar (%) 

 

Gambar 4.4 persentase perolehan skor ahli materi sebelum dan sesudah revisi 

 

4. Revisi Produk  

 Proses revisi disesuaikan dengan hasil validasi ahli. Hasil validasi ahli di 

atas ada beberapa poin yang belum sesuai dengan indikator, yaitu: penempatan 

naskah, gambar, dan ilustrasi, bentuk huruf kurang konsisten dari halaman ke 

halaman, kerapian jarak spasi antara bagian satu dengan bagian yang lain, 

sistematika penyusunan materi pada peta konsep, warna pada kolom, serta 

69

80

64

73 75

63

95
88

93 93
90 90

Format Organisasi Daya Tarik Ukuran Huruf Bahasa Konsistensi

sebelum revisi sesudah revisi
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kesesuaian desain cover/ sampul. Setiap ahli memberikan kritik dan sarannya 

untuk setiap poin diatas yang belum memenuhi indikator sehingga setelah 

dilakukan revisi, maka tidak dilakukan uji validasi kembali. Bahan ajar yang telah 

direvisi adalah bahan ajar yang sudah selesai untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran sebagai bahan ajar. Kritik dan saran para ahli dijadikan acuan untuk 

merevisi bahan ajar yang telah dibuat peneliti. Berikut adalah revisi produk 

berdasarkan saran ahli materi dan ahli media: 

a. Ahli Materi I 

 Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi I yaitu Bapak Dr. Imam Syafe’I , M.Ag menilai bahwa modul 

PAI dengan berbasis strategi concept mapping pada materi Shalat Jum’at  yang 

dikembangkan masih harus diperbaiki, pada latihan soal pilihan ganda 

ditambahkan menjadi 15 soal disesuaikan secara sistematis, ada potongan-

potongan ayat pada soal latihan dan kegiatan I diganti menjadi kegiatan belajar 

yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Soal Sebelum Revisi 
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Gambar 4.6 Soal Sesudah Revisi 
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Gambar 4.7  awal bab sebelum revisi 
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Gambar 4.8 awal bab sesudah revisi 
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b. Ahli Materi II  

 Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi II yaitu  guru PAI SMPN 5 Bandar Lampung Ibu Erwina 

Mutiara Sari, M.Pd menilai bahwa modul PAI dengan strategi berbasis concept 

mapping pada materi Shalat Jum’at yang dikembangkan masih perlu diperbaiki 

dalam Peta Konsep ditambahkan topik bahasan yang lebih fokus kepada topik 

bahasan/ materi yang lebih spesifik. Revisi yang dilakukan penulis  adalah 

menambahkan pada peta konsep topik bahasan yang lebih spesifik agar siswa 

dapat lebih mudah memahami peta konsep yang dibuat. Yaitu sebagai  berikut: 
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Gambar. 4.1Concept Mapping sesudah revisi 

 

c. Ahli Materi III 

 Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahali materi III yaitu guru PAI SMPN 5 Bandar Lampung  menilai bahwa 

modul PAI dengan strategi concept mapping  pada materi Shalat Jum’at yang 

dikembangkan masih perlu diperbaiki dalam penulisan  pada kata pengantar font 

size terlalu kecil. Revisi yang dilakukan penulis adalah memperbaiki font size 

pada kata pengantar dibesarkan agar lebih jelas yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.11 kata pengantar sebelum revisi 
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Gambar 4.12 kata pengantar sesudah revisi 

 

 

d. Ahli Media I 

 Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli Media I yaitu Ibu Farida, MMSI menilai bahwa modul PAI dengan 

strategi concept mapping  pada materi shalat jum’at harus diperbaiki dengan 
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beberapa saran, yaitu: cover/sampul perlu diperbaiki, terutama pada ukuran huruf, 

gambar masjid pada sampul diperbaiki lagi, angka hijau pada sistematika 

penyajian modul perlu diperbaiki cari warna yang lebih terang dan daftar isi 

warna hijau perlu diperbaiki kontras dan font size pada daftar isi jangan terlalu 

kecil perlu diperbaiki. Revisi yang dilakukan memperbaiki cover ukuran huruf, 

gambar,  membeperbaiki  warna pada sistematika penyajian modul, serta daftar isi 

menggunakan  kontras yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 4.13 cover sebelum revisi 
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Gambar 4.14 cover sesudah revisi 
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Gambar. 4.17 daftar isi sebelum revisi 
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Gambar 4.18 daftar isi sesudah revisi 

 

 

e. Ahli Media II 

 Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media II yaitu bapak Komarudin, M.Pd menilai  bahwa modul PAI 

berbasis strategi concept mapping pada materi shalat jum’at yang dikembangkan 

sudah sangat baik, saran dari beliau yaitu perlu dikonsistenkan lagi pada footer 
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agar diberi garis pembatas agar dapat terpisah dari materi. Penulis telah 

merevisinya sesuai saran dari penimbang salah satu contohnya yaitu sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.19 footer sebelum revisi 
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Gambar 4.20 footer sesudah revisi 

 

f. Ahli Media III 

 Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media III yaitu guru PAI SMPN 05 Bandar Lampung, menilai bahwa 

modul PAI berbasis strategi concept mapping pada materi shalat jum’at 

dikembangkan baik, saran dari beliau yaitu perlu ada revisi pada didalam kolom 

kisah berhikmah ada perintah tugas berikan warna yang berbeda. Penulisan telah 

sesuai saran penimbang salah satu contohnya yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.22  Kisah berhikmah sesudah revisi 
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5. Uji Coba Produk 

 Setelah produk melalui tahap validasi oleh materi, ahli media telah selesai 

diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji coba lapangan yang 

terdiri dari 10-20 siswa pada kelas VIIC di SMPN 5 Bandar Lampung, uji coba 

lapangan ini dilakukan untuk menyakinkan data dan mengetahui kemenarikan 

produk secara luas. Hasil uji coba modul PAI pada peserta didik dilakukan dengan 

sepuluh pertanyaan, untuk lebih jelasnya terdapat dilampiran. Peserta didik 

berpendapat bahwa modul PAI mempunyai tampilan yang menarik, peta konsep 

yang dibuat menambahkan pemahaman sebelum memasuki pada materi, materi 

didalam modul mudah dipahami, modul memudahkan dalam pembelajaran PAI, 

dan setuju jika disusun modul PAI pada materi selanjutnya. Sehingga dari 

pendapat peserta didik tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa modul PAI yang 

telah dikembangkan oleh pengembang mendapat respon positif dan dapat 

digunakan sebagai bahan ajar peserta didik dalam pembelajaran PAI. Daftar 

nama-nama siswa yang dipilih melalui teknik random sampling sebagai berikut: 

Tabel. 4.5 

Nama-Nama Siswa Uji Coba Modul 

No NAMA 

1.  Scendy Kurniawan 

2.  Adi Adwitiyasani 

3. Reza Adha Putra 

4. Ridho Aulia Putra 

5. M. Hamdani Ozaki 

6. Meilan Anggraini 

7. Nabila Rosyifa Mangunang 
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8. Annisa Nur Umayroh 

9. Fadillah Putri Yossi 

10. Dhana Alfia Melari 

11. Zaskia Nur Aisyah 

12. Salsabila  

13.  Imam Ridho Wijaya 

14. Kurinawan  

15. Mawar Zahira 

16. Zahra Mukaramah 

17.  Hikma Wulandari 

18. M. Andi Fauzan 

19. Kurniawan Adha 

20. M. Dzaky Al-Fatih 

 

6. Revisi Produk 

 Setelah dilakukan uji coba lapangan untuk mengetahui kemampuan modul 

Pai dengan strategi concept mapping pada materi shalat jum’at. Produk dikatakan 

kemenarikannya sangat tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. 

Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar bagi siswa/I dan 

guru di SMP Negeri kelas VII pada materi Shalat Jum’at. 

B. Pembahasan  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan modul Pendidikan agama 

Islam dengan strategi berbasis concept mapping pada materi shalat jum’at. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu analisis produk yang akan 

dikembangkan, uji validasi produk, revisi produk, uji coba produk, revisi tahap 

akhir.  
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1. Kajian Produk Akhir 

 Setelah dilakukan analisis terhadap penilaian bahan ajar oleh para ahli dan 

respon siswa, maka dapat diketahui tinggi kelayakan bahan ajar berdasarkan 

semua respon tersebut. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi , bahan ajar ini 

termasuk dalam kriteria sangat baik, dengan tingkat kelayak 90%. Berdasarkan 

hasil penilaian ahli media, bahan ajar ini termaksuk dalam kriteria sangat baik, 

dengan tingkat kelayakan sebesar 91%. Berdasarkan hasil uji coba pada peserta 

didik, bahan ajar berupa modul PAI ini mendapat respon positif dan dapat 

digunakan sebagai bahan ajar peserta didik dalam pembelajaran PAI. Sehingga 

disimpulkan bahwa hasil akhir pengembangan modul PAI ini layak digunakan 

sebagai bahan ajar PAI pada materi shalat jum’at, produk akhir bahan ajar ini 

berupa modul PAI dengan berbasis strategi concept mapping sebagai bahan ajar 

siswa SMP/MTs kelas VII merupakan produk yang telah meleawati tahap revisi 

pertama dan kedua. Berikut ini adalah kajian produk pengembangan modul PAI 

dengan berbasis strategi concept mapping sebagai bahan ajar siswa untuk 

SMP/MTs kelas VII pada materi shalat jum’at: 

 

 

 

a. Tampilan Awal 
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 Gambar 4.12 Merupakan tampilan awal pada modul. Tampilan awal 

berupa cover/sampul modul yang berisi tentang judul modul yaitu Modul 

Pendidikan Agama Islam berbasis strategi concept mapping Materi Shalat Jum’at, 

nama pengarang Modul, Kelas VII SMP/MTs semester genap. 

b. Sistematikan Modul 

 Tampilan ini bertujuan untuk mengetahui tersusunnya modul secara 

sistematis, siswa bisa melihat keseluruhan halaman modul dengan melihat 

sistematika penyajian modul. 

 

 

c. Tampilan Petunjuk Pengunaan Modul 

 Tampilan ini memberi tahu tentang cara menggunakan modul ini kepada 

pserta didik. 
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Gambar 4.24 petunjuk pengunaan modul 

 

d. Tampilan KI dan KD 

 Tampilan KI dan KD yang berisi tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar. 
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Gambar.4.25 kompetensi Inti dan kompetensi dasar 

 

e. Tampilan Deskripsi Modul 

 Tampilan deskirpsi modul yang berisi tentang pendahuluan, dan tujuan 

modul PAI yang telah dikembangkan. 
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Gambar 4.26 deskirpsi modul 

f. Tampilan Awal Bab 

 Tampilan awal bab yang meberikan gambar masjid pada materi shalat 

jum’at dan sedikit penjelasan informasi materi pembelajaran. 
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Gambar 4.27 tampilan awal bab 

 

g. Tampilan Concept Mapping 
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 Tampilan ini berisi tentang peta konsep dari materi yang akan dipelajari, 

ini bertujuan agar sebelum memulai pembelajaran pengguna mengetahui sub-sub 

materi dan bagian-bagian yang akan dipelajari selama pembelajaran PAI pada 

materi shalat jum’at. 

 
Gambar 4.28 concept mapping 
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2. Keterbatasan Penelitian 

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tahap pengembangan bahan ajar pembelajaran hanya sampai pada uji 

coba pemakaian dan tidak melakukan produksi masal karena 

keterbatasan penelitian dan biaya. 

b. Penentuan kualitas bahan ajar pembelajaran pada penelitian ini melalui 

penilaian oleh 3 ahli materi 1 Dosen UIN Raden Intan Lampung dan 2 

Guru PAI SMPN 5 Bandar Lampung, 3 ahli media, 1 dosen UIN Raden 

Intan Lampung, 2 ahli media Guru SMPN 5 Bandar Lampung dan 20 

peserta didik. Kualitas bahan ajar pembelajaran dapat berubah apabila 

diujikan pada skala yang lebih luas.  

 

 

 

 



91 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Hasil penelitian awal bahan ajar modul berbasis strategi concept mapping  

pada materi shalat jum’at antara lain: penilaian dari 3 ahli materi  memberikan 

presentase skor penilaian 85% dikriteria sangat baik, penilaian 3 ahli media 

memberikan presentase skor penilaian 81% dikriteria baik. Setelah direvisi para 

ahli memberikan nilai sebagai berikut: ahli materi memberikan presentase skor 

total aspek penilaian 90%  dikriteria sangat baik dan ahli media memberikan 

presentase total aspek skor penilaian 91%dikriteria sangat baik. Kemudian untuk 

hasil uji coba produk menunjukkan respon positif siswa yang telah menggunakan 

modul pembelajaran PAI  berbasis strategi concept mapping  untuk SMP/MTs 

kelas VII pada materi shalat jum’at. 
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B. Saran 

 Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan strategi concept mapping dapat dikembangkan 

oleh guru secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda. 

2. Pemanfaatan modul PAI ini dapat digunakan secara mandiri oleh siswa baik 

atau tampa bimbingan guru. Apabila siswa kesulitan atau belum terbiasa 

dengan pembelajaran strategi concept mapping, guru dapat membimbing 

agar siswa lebih mudah memahami materi. 

3. Modul PAI materi shalat jum’at ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

bahan ajar PAI pada SMP di daerah lain. 
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