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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya bahan ajar sebagai media 
pembelajaran yang digunakan pendidik sehingga muncul kejenuhan dan 
kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran. Penggunaan bahan ajar oleh 
pendidik di SMP PGRI I Palas dan SMP N I Palas hanya menggunakan bahan ajar 
berupa buku paket saat melakukan pembelajaran di kelas. Bahan ajar tersebut 
dianggap masih kurang memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) yang bertujuan untuk: 1) Mengetahui kelayakan bahan ajar modul 
pendidikan agama Islam berbasis word square pada pokok bahasan Al-Khulafa’ 
Ar-Rasyidun di SMP PGRI I Palas dan SMP N I Palas Kec. Palas Kab. Lampung 
Selatan melalui hasil validasi ahli 2) Mengetahui respon pendidik dan peserta 
didik terhadap bahan ajar modul pendidikan agama Islam berbasis word square
pada pokok bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun di SMP PGRI I Palas dan SMP N I 
Palas Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengacu pada 
model pengembangan Sugiyono sesuai dengan pengembangan, yang 
menggunakan tujuh tahapan dalam penelitian yaitu: 1) Observasi, 2) 
Pengumpulan dan Pengolahan Data, 3) Penyusunan Bahan Ajar, 4) Validasi 
Bahan Ajar, 5) Bahan Ajar Revisi, 6) Uji Coba Produk, 7) Bahan Ajar Revisi. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan angket respon peserta 
didik. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskritif 
kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian yang terlibat terdiri dari ahli (ahli 
materi dan ahli media) dan peserta didik kelas VII SMP. Ahli memberikan 
penilaian terhadap tingkat kevalidan materi dan kesesuaian desain, sedangkan 
pendidik dan peserta didik menilai tingkat kemenarikan bahan ajar modul PAI 
berbasis word  square yang dikembangkan oleh peneliti

Hasil penelitian yang didapatkan adalah kelayakan bahan ajar modul PAI 
berbasis word square berdasarkan penilaian ahli dikriteriakan sangat layak, 
dengan persentase validasi ahli media 91.6 % dan ahli materi 84.2 %. Pendidik 
dan peserta didik memberikan respon positif terhadap kemenarikan bahan ajar 
modul PAI berbasis word square sebagai bahan ajar dalam pembelajaran, dengan 
persentase respon pendidik 91.6%, uji kelompok kecil 94.6 % dan uji lapangan 
97.01 %. Pengembangan bahan ajar modul pendidikan agama Islam berbasis word 
square dinyatakan sangat layak dan mendapatkan respon positif untuk dijadikan 
sebagai bahan ajar.

Kata Kunci: Bahan Ajar, Modul PAI Berbasis Word Square 
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MOTTO

       

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy-Syarh:5)1

                                                            
1 Departement Agama RI, Al-Hikmah Al-Qu’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

DIPONEGORO,2010), h.596
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, 

karena ketika manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu 

apapun, sebagaiman Al-Qur’an menegaskan dalam surah An-Nahl  ayat 78

bahwa Allah swt. berfirman :

                  

            

Artinya ; “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.” (Q.S An-Nahl : 78)1

Melalui pendidikan seseorang akan mendapatkan pengetahuan dan 

kemajuan dalam hidupnya. Seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan 

nasional bahwa tujuan pendidikan nasional pada hakikatnya untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang RI 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 berbunyi:

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal Pasal tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan 
Pendidikan menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.2

                                                            
1 Departement Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Perkata (Bandung : Cipta Bagus Segara, 

2012), h. 275
2 PERUNDANG-UNDANGAN, UU SISDIKNAS (UU RI No. 20 Tahun 2003) dilengkapi 

dengan PP RI No. 48 dan 47 th 2008 dan PERMENDIKNAS N0. 49, 19, 15, 13, Th 2007, (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2011). h.7



2

Sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional tujuan pendidikan agama 

Islam yaitu untuk terwujudnya insan kamil yang memiliki intregitas iman, 

moral, dan amal, adanya kesatuan antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. 

Dengan kata lain, pendidikan agama Islam harus menyentuh tiga ranah, yaitu 

hati (heart), atau efektif, akal (head) atau kognitif, jasmani (hand) atau 

psikomotorik.3

Dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan agama Islam diatas 

keduanya dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting untuk 

membentuk manusia yang berkatarter, beriman, bertakwa dan bermoral serta 

membangun sumber daya manusia yang berkualitas agar bermanfaat untuk 

kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga antara jasmani 

dan rohani, dunia dan akhirat terbentuk sebuah kesatuan yang baik. 

Pendidikan Agama Islam, dimaknai dari dua sisi yaitu: pertama, ia 

dipandang sebagai sebuah mata pelajaran seperti dalam kurikulum sekolah 

umum (SD, SMP, SMA). Kedua, ia berlaku sebagai rumpun pelajaran yang 

terdiri atas mata pelajaran Akidah Akhlak, Fiqih, Qur’an Hadist, Sejarah 

Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab seperti yang diajarkan di Madrasah

(MI.MTs,MA).

Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidikkan agama Islam atau 

ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan dan sikap 

hidup) seseorang. Dalam pengertian ini maksudnya: (1) segenap kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik 

                                                            
3 Jejen Musfah, Resdiden Pendidikan Guru (teori, kebijakan, dan praktik), (Jakarta: 

Pernamedia Groub, 2015). h.231
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dalam menanamkan dan atau menumbuh kembangkan ajaran islam dan nilai-

nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkana 

dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-

hari. (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau 

lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan/atau tumbuh kembangnya ajaran 

Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.4

Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam merupakan mata 

pelajaran yang sangat penting di sekolah, hal ini dibuktikan dengan materi 

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan tidak hanya ditingkat SMP,

SMA/SMK saja tetapi sejak tingkat SD pun sudah diajarkan. Selain itu nilai-

nilai dalam pendidikan agama Islam berdampak langsung dengan kehidupan 

sehari-hari siswa baik di lingkungan Sekolah, tempat tinggal maupun dalam 

keluarga. 

Pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari istilah pembelajaran. 

Dimana pembelajaran merupakan bagian penting dari pendidikan. Tercapainya 

tujuan pendidikan yang telah dirancang dan diterapkan pada masing–masing 

sekolah tidak terlepas dengan adanya sarana dan prasana yang mendukung. 

Sedangakan tercapainya suatu suasana belajar dan proses pembelajaran tidak 

terlepas dari bagaimana seorang guru bisa mencapai tujuan pembelajaran itu 

sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kamsinah bahwa guru memegang 

peran utama dalam penentu keberhasilan proses pembelajaran. 

                                                            
4 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali,

2012). h.7-8.
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Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan persoalan yang cukup 
kompleks, sebab banyak hal yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor itu 
diantaranya adalah guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang 
memegang peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses 
pembelajaran sangat ditentukan oleh faktor guru. 5

Oleh karena itu sebagai bagian komponen pembelajaran yang terpenting, 

pendidik/guru harus mampu untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga 

pengajar  agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru/pendidik dan 

peserta didik melalui bahasa verbal sebagai media utama penyampaian materi 

pelajaran.6 Peristiwa belajar yang disertai proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik dari pada belajar yang hanya dari pengalaman dalam 

kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini karena belajar dengan proses 

pembelajaran melibatkan peran serta guru, bahan belajar, dan lingkungan 

kondusif yang sengaja di ciptakan.7 Proses belajar dapat dikatakan berhasil 

apabila dalam individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau 

kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya.8 Dengan 

demikian belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan. seperti yang diungkapkan oleh Aprida Pane dan Muhammad 

Darwis Dasopang.

Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan 
tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran 
dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi 
antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam hal ini 
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

                                                            
5Kamsinah, ‘Metode dalam Proses Pembelajaran (Studi Tentang Ragam dan 

Implementasinya)’.  Lentera Pendidikan, Vol. 11 No. 1 Juni Tahun 2008. h. 101-114.
6 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media 2016), h.335.
7 Hamdani, Op.Cit.h. 72
8 Ibid., h.212 
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pengajaran dilakukan. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajaran 
secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan 
dalam pengajaran. 9

Sesuai dengan perkembangan zaman, pada saat ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang dengan sangat pesat maka proses pembelajaran tidak 

lagi dimonopoli oleh adanya kehadirannya guru/pendidik di dalam kelas. 

Peserta didik dapat belajar kapan dan dimana saja, dan materi apa sesuai 

dengan minat dan gaya belajar mereka. Guru/pendidik sebagai perencana 

pembelajaran dituntut untuk mampu merancang pembelajaran dengan 

memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar 

proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efesien.10

Dengan demikian. guru harus mampu merancang perencanaan 

pembelajaran yang bervariasi, tepat dan efesien, sumber belajar yang menarik,

media yang menarik, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan alat evaluasi yang menarik supaya dalam proses pembelajaran di 

kelas tidak terjadi kejenuhan atau kebosanan saat pemebelajaran berlangsung

sehingga peserta didik dapat aktif dan termotivasi dalam belajar serta faham 

atas materi yang dipelajari.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengurangi 

kejenuhan belajar pada siswa adalah dengan mengembangkan bahan ajar 

kedalam berbagai bentuk bahan ajar.11 Upaya dalam mengembangkan bahan 

ajar ini merupakan suatu usaha untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

                                                            
9 Aprida Pane, Muhammad Darwis Dasopang, ‘Belajar dan Pembelajaran’. FITRAH 

Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.03 No.2 Desember 2017, h.333.
10 Daryanto, Op.Cit.,h.335
11 Hamdani, Op.Cit., h. 218
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“Usaha dalam meningakatkan kualitas pembelajaran pada dasarnya 
merupakan kesatuan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam pemilihan 
dan penerapan statregi yang tepat, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan 
antara lain yaitu pemilihan bahan ajar dalam menyajikan proses pembelajaran 
agar hasil yang didapatkannya optimal dan mencapai target belajar sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan”.12

Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran, 

terlebih bahan ajar merupakan sarana pendukung dalam membantu proses 

pembelajaran. 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara 
sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruksi dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau 
suasana yang memungkin siswa untuk belajar.13

Bahan ajar memiliki banyak ragam atau bentuk. Salah satu bentuk bahan 

ajar yang paling mudah oleh guru karena tidak menuntut alat yang mahal dan 

keterampilan yang tinggi adalah bahan ajar dalam bentuk cetak, misalnya 

modul.14

Menurut Walter Dick dan Lou Cary modul diartikan sebagai unit 
pembelajaran berbentuk cetak.15Modul adalah alat atau sarana pembelajaran 
yang berisi materi, metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk 
kegiatan belajar, latihan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 
sistematis dan menarik untuk mencapai kompentensi yang diharapkan dan 
dapat digunakan secara mandiri.16

Russel mengatakan sistem pembelajaran modul akan menjadikan 

pembelajaran lebih efesien, efektif, dan relevan.17 Modul dikembangkan karena 

memiliki beberapa kelebihan yaitu yang pertama, dengan menggunakan modul 

                                                            
12 Fitri Erning Kurniawati, ‘Pengembangan Bahan Ajar Aqidah Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah’. Jurnal Penelitian , Vol 9, No. 2 Tahun 2015, h.368
13 Hamdani, Op.Cit.,h. 120
14 Ibid., h.218
15 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 231
16 Hamdani,Op.Cit.,h.219
17 Made Wena, Op.Cit., h.230 
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para siswa mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan kecepatan kemampuan 

sendiri, karena siswa di dalam kelas memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

Kedua, siswa dapat belajar mandiri dengan menggunakan modul. Modul dapat 

digunakan kapan saja dan dimana saja, sehingga aktivitas belajar siswa dapat 

meningkat. Ketiga, dengan menggunakan modul siswa dapat mengetahui hasil 

belajar sendiri, apabila tingkat keberhasilannya masih rendah, siswa dapat 

mempelajari materi yang kurang dikuasai itu kembali.

Berdasarkan dari hasil wawancara (pra penelitian) yang diperoleh dari 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP PGRI I Palas

didapat informasi bahwa pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam

belum pernah mengembangakan bahan ajar apapun termasuk modul. Guru

hanya menggunakan buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

kurikulum 2013 saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pendidik 

mengungkapkan buku tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

peserta didik dalam belajar. 18 Seluruh peserta didik menggunakan buku yang 

ada tanpa adanya inovasi atau pengembangan yang dilakukan. Hal ini dapat 

menjadikan pembelajaran menjadi kurang menarik dan monoton.

Sedangkan di SMPN I Palas dalam proses pembelajaran guru 

menggunakan buku paket yang sama yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti kurikulum 2013. Pendidik mengungkapkan hal yang sama bahwa 

belum pernah mengembangkan bahan ajar dan buku paket yang digunakan 

belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Masih 

                                                            
18 Noorus Surjani, Wawancara, Guru Pendidikan Agama Islam, SMP PGRI I Palas,04 

Februari 2019
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diperlukan penunjang lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta 

didik dalam belajar, seperti praktek solat dibantu dengan kegiatan 

ekstrakulikuler Rohani Islam (Rohis) di sekolah19

Berdasarkan observasi peneliti di kedua Sekolah ditemukan data yang 

relatif sama dimana di kedua Sekolah tersebut masih kurang adanya sarana dan 

prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti belum 

adanya LCD proyektor dan media pembelajaran yang memadai. Dalam proses 

pembelajaran di Kelas pendidik masih kurang dalam menggunakan metode-

metode dan model-model pembelajaran yang bervariasi untuk mencipkan 

suasana belajar yang aktif, menarik dan menyenangkan. Sehingga ditemui 

kelemahan dimana peserta didik ada yang merasa bosan, mengantuk dan tidak 

fokus saat proses pembelajaran. 

Selain melakukan wawancara dan observasi di dalam kelas peneliti juga 

melakukan observasi langsung kepada peserta didik di SMP PGRI I Palas dan 

SMP N I Palas dengan menggunakan angket untuk mengetahui respon peserta 

didik dalam belajar di kelas dengan perolehan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Angket Respon Peserta Didik

No SEKOLAH Kelas responden
BUTIR SOAL

1 2 3 4 5
1 SMP PGRI I Palas VII A 40 70% 0% 57.5% 17.5% 100%
2 SMP N I Palas VII D 29 72.4% 0% 58.6% 27,5% 100%

Data hasil rekaputalasi angket respon peserta didik kelas VII A di SMP PGRI 1 Palas dan kelas 
VII D di SMPN I Palas Lampung Selatan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di SMP PGRI I Palas dari 40 peserta 

didik di kelas VII A yang menyatakan menyukai mata pelajaran Pendidikan 

                                                            
19 Supatmi, Wawancara, Guru Pendidikan Agama Islam, SMPN I Palas, 18 Maret 2019
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Agama Islam sebanyak 70% dan peserta didik yang menyatakan pendidik 

sudah menggunakan model pembelajaran inovatif  (word square) sebanyak 

0%. Tetapi perasaan senang dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

belum bisa sepenuhnya dijadikan jaminan bahwa peserta didik dapat aktif dan 

faham terhap materi yang dipelajari saat proses pemebelajaran di Kelas. 

Karena ketika belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih

ditemukan kelemahan dimana ada sekitar 57.5% peserta didik mengungkapkan 

bahwa masih sering mengalami kejunuhan dalam belajar sehingga berpengaruh 

dalam proses belajarnya. Sedangkan peserta didik yang menyatakan bahan ajar 

yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan dalam belajar hanya sekitar 

17.5%. Dengan hal itu peserta didik yang menyutujui bila dibentuk suatu 

pengembangan bahan ajar modul sebanyak 100%.20

Sedangkan di SMP N I Palas dari peserta didik kelas VII D yang 

menyatakan menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebanyak 

72.4%. Peserta didik yang menyatakan pendidik sudah menggunakan model 

pembelajaran inovatif (word square) sebanyak 0%. Peserta didik yang 

menyatakan masih sering mengalami kejunuhan dalam belajar yaitu sebanyak 

58.6%. Peserta didik yang menyatakan bahan ajar yang digunakan sudah 

memenuhi kebutuhan dalam belajar sebanyak 27,5%. Peserta didik menyetujui 

bila dibentuk suatu pengembangan bahan ajar khususnya modul 100%.21

                                                            
20 Peserta Didik, Observasi, Peserta Didik Kelas VII A, SMP PGRI I Palas, 04 Februari 

2019.
21 Peserta Didik, Observasi, Peserta Didik Kelas VII D, SMP N I Palas, 18 Maret 2019.
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Dari perolehan informasi data diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua 

sekolah memiliki permasalahan yang relatif sama dimana penggunaan media 

dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih relatif sedikit serta

belum banyak menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif 

sehingga ditemui kelemahan pembelajaran yang terlihat monoton yang 

mengakibatkan peserta didik mengelami kejenuhan dan kebosanan saat proses 

pembelajaran. Selain itu Guru belum pernah mengembangakan bahan ajar 

sebagai tambahan sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan 

peserta didik dalam belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari 

permasalah tersebut, maka peneliti mencoba mengembangkan bahan ajar

berbentuk cetak berupa modul pembelajaran yang dilengkapi dengan model 

pembelajaran word square. 

Pengembangan bahan ajar berupa modul pembelajaran ini diharapkan 

dapat meningkatkan ketertarikan dan pengetahuan peserta didik dalam belajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya pada pokok bahasan Al-

Khulafa’ Ar-Rasyidun.

Model pembelajaran word square adalah salah satu model pembelajaran 

inovatif untuk membantu peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan 

faham terhadap materi yang sedang dipelajari.

Model pembelajaran word square adalah model pengembangan dari 
metode ceramah yang diperkaya dan berorientasi kepada keaktifan peserta 
didik dalam pembelajaran. Model ini juga merupakan model yang memadukan 
kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan 
jawaban pada kotak-kotak jawaban.22

                                                            
22 Imas Kurniasih, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan 

Profesionalisme Guru, (Jakarta : Kata Pena, 2015), h.97



11

Materi Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun merupakan materi yang penting untuk 

dijadikan tauladan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik terhadap 

diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang di jelaskan dalam sebuah hadits 

riwayat Al-Bukhari bawasannya Rasulullah SAW. bersabda : “Setiap kalian 

adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang 

dipimpinnya.”

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari materi Al-

Khulafa’ Ar-Rasyidun ini agar kita dapat memetik pelajaran dari kisah 

perjuangan empat tokoh sejarah Islam yang pernah dengan bangga menorehkan 

tinta keemasan kegemilangan sebagai seorang khalifah. Keempat tokoh 

tersebut yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab 

dan Ali bin Abi Thalib. 

Hasil dari pengembangan bahan ajar berupa modul pendidikan agama 

Islam berbasis word square ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan dapat digunakan oleh peserta 

didik untuk belajar secara mandiri tanpa harus didampingi seorang guru 

sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan 

demikian peniliti akan mengadakan penelitian yang berjudul:“ Pengembangan 

Bahan Ajar Modul Pendidikan Agama Islam Berbasis Word Square Pada 

Pokok Bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun di SMP PGRI I Palas dan di 

SMPN I Palas Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber belajar yang kurang menunjang proses pembelajaran yang 

    dilaksanakan.

2. Belum tersedianya modul yang berfungsi sebagai pendamping siswa, yang

    dapat menunjang dalam pembelajaran.

3. Guru belum pernah melakukan pengembangan terhadap bahan ajar yang 

disediakan.

4. Belum dikembangkan modul pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbasis word square  pada pokok bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun.

C. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini terfokus pada masalah yang di kaji dan dapat tercapai 

tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini 

dibatasi pada:

1. Membahas bahan ajar yang akan di kembangkan yaitu berupa modul.

2. Pada aspek materi Pendidikan Agama Islam yang digunakan, materi yang 

digunakan adalah materi Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun kelas VII di SMP.

3. Penelitian ini tidak sampai pada tahap uji coba pemakaian dan produksi 

masal dari produk yang sudah dikembangkan dikarenakan peneliti hanya 

melihat kelayakan produk berdasarkan penilaian validator dan respon 

pendidik dan peserta didik terhadap bahan ajar modul Pendidikan Agama 

Islam berbasis Word Square pada pokok bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah 

adalah:

1. Bagaimana kelayakan produk bahan ajar modul Pendidikan Agama Islam 

berbasis Word Square pada pokok bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun untuk 

peserta didik kelas VII di SMP PGRI I Palas dan di SMPN I Palas 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan penilaian 

validator ahli materi dan ahli media?

2. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap bahan ajar modul

Pendidikan Agama Islam berbasis Word Square pada pokok bahasan Al-

Khulafa’ Ar-Rasyidun untuk peserta didik kelas VII di SMP PGRI I Palas 

dan SMPN I Palas Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan setelah 

dikembangkan?

E. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kelayakan produk bahan ajar modul Pendidikan Agama Islam

berbasis Word Square pada pokok bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun 

berdasarkan penilaian validator ahli materi dan ahli media.

2. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap bahan ajar modul

Pendidikan Agama Islam berbasis berbasis Word Square pada pokok 

bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun untuk peserta didik kelas VII di SMP 

PGRI I Palas dan di SMPN I Palas Kecamatan Palas Kabupaten Lampung 

Selatan yang dikembangkan.
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F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 

diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengembangan bahan ajar modul Pendidikan Agama Islam dalam proses 

pembelajaran, serta sebagai rujukan penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peserta didik, agar peserta didik tertarik dan faham saat belajar 

materi Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun melalui pengembangan bahan ajar 

modul Pendidikan Agama Islam.

b. Bagi pendidik, untuk menambah investasi sumber belajar yang bisa

digunakan untuk membantu proses pembelajaran Pendidika Agama Islam 

materi Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun dan mendorong kreatifitas pendidik 

dalam mengembangkan sarana pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

c. Bagi Sekolah, menjadi informasi dan sambungan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.

d. Bagi peneliti, hasil pengembangan bahan ajar berupa modul memperkaya 

keberadaan bahan ajar Pendidkan Agama Islam. Menambah wawasan 

tentang mengembangkan modul Pendidikan Agama Islam untuk bekal 

mengajar dan sebagai informasi untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pengembangan

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk 

dapat menghasilakan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan peneltian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut.1

Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada 

bidang-bidang Ilmu Alam dan Teknik. Hampir semua produk teknologi, seperti 

alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, 

obat-obatan, alat-alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat dan alat rumah 

tangga yang modern diproduk dan di kembangkan melalui penelitian dan 

pengembangan. Namun demikian metode penelitian dan pengembangan bisa

juga digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti psikhologi, sosiologi, 

pendidikan, manajemen, dan lain-lain.

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:ALFABETA, 2016), h. 297



16

Penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk 

bidang administrasi, pendidikan dan sosial lainnya masih rendah. Padahal 

banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu 

dihasilkan melalui research and development.2

Borg and Gall, menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan 

merupakan proses/metode yang digunakan untuk memvalidasi dan 

mengembangkan produk. Memvalidasi produk, bearti produk ini telah ada dan 

peneliti hanya menguji efektivitas atau validitas produk tersebut. 

Mengembangkan produk dalam arti yang luas dapat berupa memperbarui 

produk yang telah ada atau menciptakan produk baru yang sebelumnya belum 

pernah ada.3

Dalam penelitian dan pengembangan ini peneliti membuat pengembangan 

produk bahan ajar berbentuk modul, yang akan di uji kelayakannya sesuai 

dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum yang 

berlaku.

B. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang 

dapat membantu guru supaya tidak terjebak dalam situasi pembelajaran 

yang monoton dan membosankan bagi siswa. Berikut ini pengertian bahan 

ajar menurut para ahli :

                                                          
2 Ibid.,
3 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development R&D), 

(Bandung: ALFABETA, 2017), Cetakan ke-2, h.28
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a. Bahan ajar menurut Hamdani adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan bahan tidak 

tertulis. 4

b. Bahan ajar menurut Abdul Majid adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru instructor dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun bahan tidak tertulis.5

c. Bahan ajar menurut Ika Lestari bahan ajar adalah seperangkat sarana 

atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, 

baatasan-batasan dan cara mengavaluasi, yang didesain secara sistematis 

dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu 

mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya. 6

Berdasar pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat sarana alat atau pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode dan evaluasi untuk membatu memudahkan pendidik 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

                                                          
4 Hamdani,  Strategi Belajar Mengajar,  (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.218
5 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

h.173
6 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang : Akademi, 

2013),  h.1
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2. Jenis-Jenis Bentuk Bahan Ajar 

Beberapa jenis-jenis bentuk bahan ajar diantaranya adalah : 7

a. Bahan ajar dalam bentuk cetak, misalnya lembar kerja siswa (LKS), hand 

out, buku, modul, brosur, leaflet, wilchart, dan lain-lain.

b. Bahan ajar berbentuk audio visual, misalnya film/video dan VCD

c. Bahan Ajar berbentuk audio, misalnya kaset, radio, CD audio.

d. Visual, misalnya foto, gambar, model/maket

e. Multimedia, misalnya CD Interaktif, computer based learning, internet.

Menurut Udin Syaefudin Sa’ud bahan ajar dikategorikan menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok jenis bahan ajar bercetak dan kelompok jenis 

bahan non cetak. Yang termasuk bahan bercetak antara lain berupa buku, 

modul, komik, cergam, poster, dan leaflet. Sedangkan yang termasuk jenis 

bahan ajar non cetak non cetak seperti: kaset audio, kaset video, vcd dan 

film. 8

Penggunaan bahan ajar berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar bisa 

dibagi kedalam dua kategori, yaitu kategori bahan ajar yang digunakan 

dalam KBM dengan bimbingan langsung dari guru, seperti penggunaan 

buku teks sebagai bahan tatap muka. Kedua, bahan ajar yang digunakan 

siswa untuk belajar mandiri (individual study) tanpa bantuan guru, misalkan 

                                                          
7 Hamdani, Op.Cit., h.219
8 Udin Syaefudin, Inovasi Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2013), h.215-216
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penggunaan modul atau bahan ajar lainnya yang dirancang secara khusus 

seperti BBM (Bahan Belajar Mandiri).9

Berdasarkan uraian jenis bahan ajar atau materi ajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jenis bahan ajar bermacam-macam dilihat dari bentuk, 

sifat, dan fungsinya. Berkaitan dengan penelitian ini peneliti 

mengembangkan bahan ajar berbentuk modul yang divariasi dengan model 

pembelajaran inovatif berbentuk word square.

C. Modul

1. Pengertian Modul

Seperti yang telah dijelaskan dalam jenis-jenis bahan ajar, modul 

merupakan bagian dari bahan ajar. Modul adalah sarana pembelajaran 

dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis, memuat 

materi pembelajaran, metode, tujuan pembelajaran berdasarkan 

kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan 

belajar mandiri (self instructional), dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menguji diri sendiri melalui latihan yang disajikan dalam 

modul tersebut.10

Modul adalah salah satu bentuk media cetak yang berisi satu unit 

pembelajaran, dilengkapi dengan berbagai komponen sehingga 

memungkinkan siswa-siswa yang mempergunakannya dapat mencapai

tujuan secara mandiri, dengan sekecil mungkin bantuan guru, mereka 

                                                          
9 Ibid.
10 Hamdani, Op.Cit.,,h.219-220
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dapat mengontrol dan mengevaluasi kemampuan sendiri, yang selanjutnya 

dapat menentukan mulai dari mana kegiatan belajar selanjutnya harus 

dilakukan.11

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

utuh dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar 

yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai 

tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, 

materi/substansi belajar, dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana 

belajar yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai 

dengan kecepatan masing-masing.12

Berdasarkan dari beberapa definisi pengertian modul diatas dapat 

disimpulkan bahwa modul adala sarana pembelajaran berbentuk tertulis 

atau cetak, memuat rangkain kegiatan belajar yang disusun secara 

sistematis mencakup isi materi, metode, dan evaluasi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, sekaligus merupakan paket 

belajar mandiri yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta 

didik mencapai tujuan belajar.

2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Modul.

Sistem pembelajaran modul dipandang lebih efektif karena 

pembelajaran modul merupakan salah bentuk pembelajaran mandiri yang 

                                                          
11 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjaun Konseptual 

Oprasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 232
12 Daryanto, Menyusun Modul ( Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru dalam Mengajar), 

(Yogyakarta : Gava Media, 2013), h.9
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dapat membimbing siswa untuk belajar sendiri materi pelajaran tanpa 

adanya campur tangan guru atau dosen. Sistem pembelajaran modul ini 

menitikberatkan pada aktivitas siswa dan kreativitasnya dalam proses 

belajat mengajar, dan dalam penerapannya dikaitkan dengan strategi  

belajar tuntas, maju dan berkelanjutan, dengan tujuan-tujuan sebagai 

berikut: 13

a. Siswa  dapat belajar sesuai dengan cara mereka masing-masing

b. Siswa mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan 

masing-masing.

c. Siswa dapat memilih topik pelajaran yang diminati, karena siswa tidak 

mempunyai pola minat yang sama untuk mencapai tujuan yang sama.

d. Siswa diberi kesempatan untuk mengenal kelebihan dan 

kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui progam 

remedial.

Menurut Hamdani salah satu tujuan penyusunan modul adalah 

menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik siswa serta setting atau latar belakang lingkungan sosialnya.14

Menurut Andi Prastowo dalam pembuatan modul dalam kegiatan 

pembelajaran mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :15

                                                          
13 Syafrudin Nurdin, Andriantoni. Op.Cit., h. 273
14 Hamdani, Op.Cit.,h.22o
15 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritik dan Praktik

(Jakarta : Kencana Prenamedia Groub, 2014), h. 107
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a. Agar peserta didik dapat belajar secra mandiri tanpa tanpa atau dengan 

bimbingan pendidik yang minimal.

b. Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan 

pembelajaran.

c. Agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi 

yang dipelajarinya.

d. Melatih kejujuran peserta didik

e. Mengokomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik, 

bagi peserta didik yang kecepatan belajarnya tinggi, maka mereka dapat 

belajar lebih cepat serta menyelesaikan modul dengan lebih cepat pula 

dan sebaliknya bagi yang lambat maka mereka dipersilahkan untuk 

mengulanginya kembali.

Dari uraian tujuan penyusunan modul diatas dapat disumpulkan bahwa 

tujuan penyusunan modul adalah memudahkan peserta didik untuk belajar 

secara mandiri sesuai dengan tingkat kecepatan dan kemampuan peserta 

didik dalam belajar sehingga memudahkan peserta didik mengetahui 

kemampuannya dalam belajar, melatih kejujuran dan menciptakan 

pembelajaran yang tidak dominan kepada pendidik.

Dilihat dari sisi manfaatnya modul memiliki berbagai manfaat, baik 

ditinjau dari kepentingan siswa maupun dari kepentingan guru. Bagi siswa, 

modul bermanfaat antara lain : 16

a. Siswa memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri.

                                                          
16 Hamdani, Op.Cit., h.220-221
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b. Belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari diluar kelas dan 

diluar jam pembelajaran.

c. Berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya.

d. Berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan 

latihan yang disajikan dalam modul

e. Mampu membelajarkan diri sendiri.

f. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung 

dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.

Bagi guru penyusunan modul bermanfaat karena:

a. Mengurangi kebergantungan terhadap ketersedian buku teks

b. Memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan 

berbagai referensi.

c. Menambah khazanan pengetahuan dan pengalaman dalam menulis 

bahan ajar.

d. Membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dan siswa 

karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka.

e. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku 

dan diterbitkan.

3. Ciri-Ciri Pembelajaran Modul 

Abu Ahmadi menguraikan salah satu ciri utama dalam pembelajaran 

modul adalah tersedianya bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri dalam 

bentuk tertulis yang membimbing siswa dalam menguasai keterampilan 
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baru dan pengetahuan baru melalui langkah-langkah yang jelas setapak 

demi setapak.17

Sedangkan St. Vembriarto menguraikan dengan lebih rinci tentang ciri-

ciri yang dimilki dalam pembelajaran modul, sebagai berikut: 18

a. Modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instructional

Pengajaran modul menggunakan paket pelajaran yang memuat satu 

konsep atau unit dari bahan pelajaran, pendekatan dalam pengajaran 

modul menggunakan pengalaman belajar siswa melalui berbagai 

macam pengindraan, melalui penglaman dimana siswa terlibat aktif 

dalam proses belajar itu. Siswa diberi kesempatan belajar menurut 

irama dan kecepatan masing-masing. Anggapan dasar yang mendasari 

pengembangan modul ialah bahwa belajar itu merupakan proses yang 

harus dilakukan oleh siswa sendiri. Anggapan dasar ini mengandung 

implikasi luas terhadap penyusunan bahan pelajaran, tipe media belajar 

yang dipergunakan dan kesempatan bagi perbedaan-perbedaan 

individual dalam belajar.

b. Pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual

Modul yang bersifat self-instructional itu sangat sesuai untuk 

menanggapi kebutuhan dan perbedaan individual siswa. Sebagian 

modul disusun untuk diselesaikan oleh para siswa secara perorangan, 

                                                          
17 Nurdin Syafrudin, Andriantoni. Op.Cit., h. 274
18 Ibid., h. 275-276
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sebagian modul disusun untuk diselesaikan oleh siswa dalam bentuk 

kelompok-kelompok kecil.

c. Memuat rumusan tujuan pengkajian secara eksplesit, tiap-tiap modul 

memuat rumusan tujuan pengajaran secara spesifik dan eksplisit. 

Rumusan tujuan yang demikian sangat berguna bagi penyusun modul, 

guru dan para siswa untuk mengarahkan mereka dalam hal proses dan 

mengajar.

d. Adanya asosiasi, struktur dan urutan pengetahuan

Proses asosiasi itu terjadi karena dengan modul itu siswa dapat melihat 

bendanya, mendengarkan suara guru, membaca teks dan melihat 

diagram-diagram dari buku modulnya. Materi pelajaran pada buku 

modul tersebut disusun mengikuti struktur pengetahuan secara 

hierakis, dengan demikian siswa dapat mengikuti urutan kegiatan 

belajar secara teratur, apabila urutan kegiatan belajar itu kurang sesuai 

baginya, siswa dapat mengubahnya sesuai dengan kebutuhan 

perorangannya, karena pengajaran modul memungkinkan siswa 

bergerak menurut iramanya masing-masing.

e. Penggunaan berbagai macam media (multimedia)

Pada siswa berbeda-beda kepekaannya terhadap berbagai macam 

media pengajaran, oleh sebab itu pengajaran modul menggunakan 

berbagai macam media dalam pengajaran.

f. Partisipasi aktif dari siswa
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Penyelidikan membuktikan bahwa teknik ceramah hanya mampu 

mengikat perhatian 10% dari jumlah siswa didalam kelas, sebaliknya 

dalam pengajaran modul, siswa secara aktif berpartisiapsi dalam prose 

belajar.

g. Adanya reinforment langsung terhadap respons siswa.

Dalam pengajaran modul siswa secara langsung mendapatkan 

konfirmasi atas jawaban-jawaban atau kegiatannya yang benar dan 

mendapatkan koreksi langsung atas kesalahan jawaban atau kegiatan 

yang dilakukan siswa dapat secara lansung dan terus menerus 

mencocokkan hasil pekerjaannya dengan model jawaban yang benar 

yang terdapat dalam kunci jawaban.

h. Adanya evaluasi  terhadap penguasaan siswa atas dasar belajarnya.

Banyak modul yang digunakan untuk mengevaluasi penguasaan hasil 

belajar siswa sebelum siswa melanjutkan kepada modul berikutnya 

dalam urutan modul-modul yang dikuasainya.

Menurut Russel sebagai bahan ajar modul memiliki karakteristik 

tertentu, yang membedakannya dengan bahan ajar yang lain yaitu : 19

a. Self Contain

b. Bersandar pada perbedaan individu 

c. Adanya asosiasi

d. Pemakaian bermacam-macam media

                                                          
19 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 230
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e. Partisipasi aktif siswa

f. Penguatan langsung

g. Pengawasan strategi evauasi.

Dari pendapat ciri-ciri modul di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

modul terdapat beberapa poin yaitu modul bersifat Self-instructional, self 

contain, bersandar pada perbedaan individu, adanya asosiasi, penggunaan 

bermacam-macam multi media, partisipasi aktif, adanya penguatan 

langsung dan evaluasi terhadap penguasaan siswa.

4. Unsur-Unsur Modul

St.Vembriarto menguraikan unsur-unsur yang tedapat pada modul 

adalah sebagai berikut : 20

a. Rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik. Tujuan 

pengajaran atau tujuan belajar tersebut dirumuskan dalam bentuk 

tingkah laku siswa, masing-masing rumusan tujuan itu melukiskan 

tingkah laku mana yang diharapkan dari siswa setelah mereka 

menyelesaikan tugasnya dalam mempelajari modul. 

b. Petunjuk untuk guru, petunjuk untuk guru memuat penjelasan tentang 

bagaimana pengajaran itu dapat diselenggarakan secara efisien.

c. Lembar kegiatan siswa. Lembaran ini memuat materi pelajaran yang 

harus dikuasai oleh siswa. Materi dalam lembaran kegiatan siswa itu 

disusun secara khusp’us sedemikian rupa sehingga dengan mempelajari 

                                                          
20 Nurdin Syafrudin, Andriantoni, Op. Cit., h. 276-277
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materi tersebut tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam modul itu 

tetap tercapai.

d. Lembar kerja bagi siswa. Materi pelajaran dalam lembaran kegiatan itu 

disusun sedemikian siswa terlibat aktif dalam proses belajar, dalam 

lembaran kegiatan itu tercamtum pertanyaan-pertanyaan dan masalah-

masalah yang harus dijawab dan dipeahkan oleh siswa.

e. Kunci lembaran kerja. Terkadang kunci lembaran kerja itu telah 

tersedia pada buku modul dan kadang-kadang kunci tersebut harus 

diminta kepada guru, dengan adanya kunci tersebut, siswa dapat 

mengecek ketepatan hasil pekerjaannya.

f. Lembaran Evaluasi. Tiap-tiap modul disertakan lembaran evaluasi yang 

berupa tes dan rating scale. Evaluasi guru terhadap tercapai atau 

tidaknya tujuan yang dirumuskan pada modul oleh siswa. Ditentukan 

oleh hasil tes akhir yang terdapat pada lembaran evaluasi itu. 

g. Kunci lembaran evaluasi. Tes dan ranting scale yang tercamtum pada 

evaluasi ini disusun oleh penulis modul yang bersangkutan. Item-item 

itu disusun dan dijabarkan dari rumusan-rumusan tujuan pada modul.

Suryosubroto mengemukakan tentang unsur-unsur modul adalah 

sebagai berikut :21

a. Pedoman guru, yang berisi petunjuk untuk guru agar pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara efisien. Selain itu juga, petunjuk tentang (a)  

macam-macam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelas, (b) waktu 

                                                          
21 Made Wena, Op.Cit,. h. 233



29

yang disediakan untuk modul itu, (c) alat pelajaran yang harus 

digunakan,(d) petunjuk evaluasi. 

b. Lembaran kegiatan siswa, yang berisi materi pelajaran yang harus 

dikuasi kelas.

c. Lembaran kerja, yaitu lembaran yang digunakan untuk mengerjakan 

tugas yang harus dikerjakan.

d. Kunci lembaran kerja, yaitu jawaban atas tugas-tugas agar siswa dapat 

mencocokkan perkerjaannya, sehingga dapat mengevaluasi sendiri hasil 

pekerjaannya.

e. Lembaran tes, yaitu alat evaluasi yang dipergunakan untuk mengukur 

tercapai tidaknya tujuan yang telah dirumuskan di dalam modul..

f. Kunci lembaran tes, yaitu alat koreksi terhadap penilaian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur modul 

memiliki adanya rumusan tujuan pengajaran, petunjuk untuk guru, lembar 

kegiatan siswa, lembar kerja bagi siswa, kuci lembar kerja, lembar 

evaluasi/tes, kunci lembar evaluasi atau tes. 

5. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Modul

Pembelajaran modul memiliki beberapa kelebihan antara lain: 22

a. Memungkinkan siswa belajar sendiri secara aktif

b. Memungkinkan perbedaan kecepatan belajar para siswa ( sehingga ada 

kompetensi yang sehat antar siswa )

                                                          
22 Nurdin Syahfruddin, Andriantoni, Op.Cit., h. 277-278 
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c. Terdapat kejelasan tujuan yang harus dicapai para siswa untuk setiap 

bahan pelajaran terkecil.

d. Menggunakan multi media dan multimetode sesuai dengan kebutuhan 

kejelasan bahan dan perbedaan individu siswa.

e. Memunginkan partisipasi aktif dari para siswa dalam seluruh proses 

belajar mengajar. 

f. Memiliki komponen-komponen yang memungkinkan siswa secara 

langsung dapat diketahui apakah ia sudah dapat melangkah lebih jauh 

atau masih harus mempelajari hal-hal yang harus dikuasainya.

g. Memungkin secara optimal penerapan prinsip belajar tuntas dan sistem 

administrasi kurikulum maju.

Pengertian lain mengenai kelebihan dari pembelajaran dengan 

menggunakan sistem modul diantara yaitu :23

a. Modul lebih banyak memberikan umpan balik sehingga peserta didik 

segera mengetahui hasil belajarnya, dan dapat segera memperbaiki 

kesalahan untuk melanjutkan penguasaan materi selanjutnya.

b. Setiap peserta didik mendapat kesempatan untuk mencapai ketentuan 

belajar dan memperoleh angka tertinggi jika menguasai bahan 

pelajaran secara tuntas.

c. Peserta didik memiliki tujuan belajar yang jelas  karena modul disusun 

dengan spesifik yang dapat dicapai oleh peserta didik sehingga 

menjadi terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan segera.

                                                          
23 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 185
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d. Pembelajaran mandiri yang termuat dalam modul dengan langkah-

langkah yang teratur, memungkin bagi peserta didik untuk menguasai 

pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan sehingga 

menimbulkan motivasi belajar yang kuat bagi peserta didik untuk 

berusaha lebih giat. 

e. Pembelajaran modul bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik yang beragam antara lain terkait 

dengan kecepatan belajar, cara belajar, dan materi pembelajaran.

f. Memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik antara sesame peserta 

didik maupun peserta didik dengan guru dikarenakan kedua belah 

pihak sama-sama bertanggungjawab atas berhasilnya pembelajaran.

g. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperbaik 

kelemahan, kesalahan atau kekurangan yang ditemukan berdasarkan 

evaluasi mandiri secara berkisanambungan yang terdapat dalam 

pengajaran remedial. Disini peserta didik tidak perlu mengulangi 

keseluruhan pelajaran, akan tetapi hanya kekurangannya yang perlu 

diremidial.

Pembelajaran modul memiliki beberapa kekurangan antara lain:24

a. Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama.

b. Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang 

dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang 

khususnya.

                                                          
24 Nurdin Syahfruddin, Andriantoni, Op.Cit., h. 277-278.
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c. Membutuhkan ketekuna yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-

menerus memantau proses belajar siswa, memberi motivasi 

dan konsultasi, secara individu setiap siswa yang membutuhkan. 

Pengertian lain mengenai kekurangan dari pembelajaran dengan 

menggunakan sistem modul diantara yaitu :25

a. Tidak semua peserta didik dapat belajar sendiri, melainkan 

membutuhkan bantuan pendidik.

b. Tidak semua bahan dapat dimodulkan dan tidak semua pendidik 

mengetahui cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul

c. Kesukaran penyiapan bahan dan memerlukan banyak biaya dalam 

pembuatan modul.

d. Adanya kecendrungan peserta didik untuk tidak mempelajari modul 

secara baik.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

belajar menggunakan modul memiliki banyak kelebibahan dalam 

membantu peserta didik meningkatkan kualitas belajarnya dan disamping 

itu modul juga memiliki kekurangan dimana diantaranya menggunakan 

modul memerlukan  biaya yang relative tidak sedikit. 

D. Word Square

Menurut Cimer, jika siswa tidak senang dengan cara ilmu pengetahuan 

yang diajarkan, mereka mungkin menunjukkan ketidak tertarikkan dan 

                                                          
25 Daryanto, Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, 

RPP,PHB,Bahan Ajar),(Yogyakarta: Gava Media, 2014). h.238
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sikap negatif terhadap ilmu pengetahuan dan pengajaran.26 Hal ini berarti 

bahwa ketertarikan siswa terhadap modul yang dikembangkan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan sebaliknya ketidak 

tertarikan siswa terhadap modul yang di kembangkan akan menurunkan 

motivasi siswa dalam belajar terutama pada materi al-Khulafa’ Ar-

Rasyidun. Oleh karena itu, di dalam modul pembelajaran ini harus ada 

model pembelajaran yang inovatif untuk menarik siswa belajar secara aktif 

dan menyenangkan, salah satunya yaitu dengan adanya model 

pembelajaran inovatif berupa Word Square. 

Word square terdiri dari dua kata Word dan Square. Word berarti kata 

sedangkan Square berarti adalah kotak. Jadi Word Square adalah kotak-

kotak kata.27 Menurut Imas Kurniasih model pembelajaran word square

adalah model pengembangan dari metode ceramah yang diperkaya dan 

berorientasi kepada keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Model ini 

juga merupakan model yang memadukan kemampuan menjawab 

pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak 

jawaban.28

Model ini sedikit mirip dengan mengisi teka-teki silang akan tetapi 

perbedaan yang mendasar adalah model ini sudah memiliki jawaban 

                                                          
26 Anik Ulfah, ‘Pengembangan LKS Berbasis Word Square Tema Pencemaran 

Lingkungan Kelas VII MTs Negeri I Semarang’, (Skripsi Progam Studi Pendidikan Ilmu Alam, 
Semarang , 2013), h.18

27 Alfi Oktafiani, ‘Pengembangan Lembar Kerja Siswa Word Square Progam Remedial 
untuk Meningkatkan Penguasaan Materi Di Tinjau dari Minat Belajar Fisika dan Kemampuan 
Berfikir Kritis SM”, (Skripsi Progam Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta,2018), h.12

28 Imas Kurniasih, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan 
Profesionalisme Guru, (Jakarta : Kata Pena, 2015), h.97
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namun, disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan 

sembarang huruf atau angka penyamar atau pengecoh.29

Menurut Sabtono word square merupakan sejumlah kata bermakna 

yang disusun ke kanan, ke atas atau miring diantara beberapa kata yang 

tidak bermakna dapat dijadikan permainan kata agar siswa dapat 

memahami konsep yang telah direncanakan guru. Tehnik pencarian kata 

dapat dapat dilakukan secara horizontal, vertikal, dan bentuk diagonal.30

Model pembelajaran word square adalah termasuk model 

pembelajaran yang memudahkan guru serta siswa dalam penerepannya 

ketika proses pembelajarannya. Selain itu tidak banyak memakan waktu 

yang sudah ditentutakan. Penggunaan model pembelajaran word square

mampu memberikan hasil belajar siswa yang lebih maksimal dibandingkan 

dengan model-model pembelajaran yang lain.31

Istimewanya model pembelajaran word square ini adalah bisa 

dipraktekkan untuk semua mata pelajaran tinggal bagaimana guru dapat 

memprogamkan sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat meransang siswa 

untuk berfikir efektif. Tujuan huruf atau angka pengecoh bukan untuk 

mempersulit namun untuk melatih siswa teliti dan kritis.32

                                                          
29 Ibid.
30Anik Ulfah.‘Pengembangan LKS Berbasis Word Square Tema Pencemaran Lingkungan 

Kelas VII Mts Negeri I Semarang’. (Skripsi Progam Studi Pendidikan Alam, Universitas Semarang 
2013), h.18

31 Awanda Devina Putri,’Pengaruh Model Pembelajaraan Word Square Terhadap 
Kemampuan Menjelaskan  Energi Alternatif dan Cara Penggunaannya Semester 2 Kelas IV Sdn 
Burengan 2 Kota Kediri TA 2015/2016’. Jurnal Simki-Pedagogia,  Vol.01No.11 Tahun 2017,h. 4

32 Imas Kurniasih, Op. Cit., h. 97
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Model pembelajaran word Square dapat melatih keterampilan 

membaca dan ketelitian peserta didik karena dalam model pembelajaran ini 

peserta didik dituntut untuk mencari jawaban atau kata yang berkaitan 

dengan soal yang diberkaitan kemudian peserta didik mencari kata dari 

beberapa huruf pengecoh dari kotak yang ada. 33 Fungsi model 

pembelajaran word square pada umumnya adalah untuk memberikan 

suasana belajar yang lebih menantang dan menyenangkan sehingga tidak 

monoton.34

Model ini secara teknis adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara 

guru membagikan lembar kegiatan atau lembar kerja sebagai alat untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

Adapun instrument utamanya adalah lembar kegiatan atau kerja berupa 

pertanyaan atau kalimat yang perlu dicari jawabanya pada susunan huruf 

acak pada kolom yang telah disediakan. 35 Langkah-langkah model 

pembelajaran word square adalah sebagai berikut:36

a. Sampaikan materi sesuai kompetensi.

b. Bagikan lembar jawaban sesuai contoh.

c. Siswa disuruh menjawab soal kemudian mengasir huruf dalam kotak 

sesuai jawaban.

                                                          
33 Nurmayani, “Penggunaan Model Pembelajaran Word Square untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas V SD Negeri 054938 Kab. 
Langkat”,  School Education Journal. Volume 8 No. 1 Juni 2018, h.37

34 Dosen Psikologi.Com “Model Pembelajaran Word Square” https://dosenpsikologi.com/
model-pembelajaran-word-square, diakses pada 27 April 2019 pukul 19.43

35 Imas Kurniasih, Op. Cit.
36 Hamzah, Mohammad Nurdin. Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h.92
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d. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak

Salah satu contoh pembelajaran word square pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun adalah sebagai 

berikut:

Contoh Soal.

1. Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun menurut bahasa artinya…yang mendapatkan 

petunjuk dari Allah SWT.

2. Khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab adalah…

3. Diantara sifat-sifat Umar bin Khattab adalah…

4. Julukan yang diberikan Utsman bin Affan karena menikahi dua putri 

Rasulullah yaitu …

5. Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah SAW. yang 

bernama..

Contoh kotak jawaban word square. 

L M F U L M T U B H O I U P
M C Q S O F G L M C L M V E
A A L T N N A L I B M A B M
S P E M B E R T L K H H N B
R K S A U R W F I B N I S E
G M D N S T D U S M U N B R
P E M B E P A N U A I L A
M L G I M I E T D G D H H N
Q A M N T A S M M B U B S I
B C L A I N U R I A H N J K
B D U F A T H Z K M A N H O
N E J F U T U R M M P M Y T
M G M A N M S B B J L I S G
D Z U N N U R A I N H L N S

                 Gambar 2.1 Contoh kotak jawaban word square
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Setiap model pembelajaran pasti memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan, adapun kelebihan model pembelajaran word square yaitu:37

a. Mendorong pemaham siswa terhadap materi pelajaran

b. Siswa akan terlatih untuk disiplin

c. Sebagai latihan untuk bersikap teliti dan kritis

d. Meransang siswa untuk berfikir efektif.

Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran word square yaitu :

a. Dengan materi yang telah dipersiapkan, akhirnya dapat menumpulkan 

kreatifitas siswa.

b. Siswa tinggal menerima bahan mentah.

c. Siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan kemampuan 

atau potensi yang dimilikinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa word square adalah suatu 

pengembangan dari metode ceramah namun untuk mengetahui pemahaman 

siswa tentang materi yang telah disampaikan maka diberikan lembar kerja 

yang di dalamnya berisi soal dan jawaban yang terdapat dalam kotak 

jawaban word square. Membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam mencari 

pilihan jawan yang tepat sehingga dapat melatih keterampilan membaca dan 

ketelitian peserta didik. Kekurangan word square yaitu menurunkan 

keratifitas siswa karena siswa hanya menerima bahan mentah dari guru. 

Sedangkan kelebihannya adalah dapat meningkatkan ketelitian, berfikir 

kritis, dan efektif.

                                                          
37 Imas Kurniasih, Op.Cit., h.98
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E. Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun 

Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun adalah pemimpin pengganti ketika Rasulullah 

wafat. Yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. untuk melanjutkan 

perjuangan Rasulullah SAW. dalam menyebarkan ajaran Islam. Ketika

Rasulullah masih hidup, Rasulullah SAW. tidak meninggalkan pesan apapun 

sebagai penggantinya. Sewaktu Rasulullah wafat masalah tersebut cukup 

serius dibicarakan oleh kaum muslimin. Para pemuka islam sepakat bahwa 

pengganti beliau disebut khalifah. Khalifah berarti “pengganti”. Khalifah 

sebagai pengganti hanya menggantikan Muhammad sebagai pemimpin 

pemerintah. Sedangkan sebagai Nabi dan Rasul, Muhammad SAW. tidak bisa 

digantikan karena beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ada empat khalifah 

pengganti Rasulullah saw. keempat khalifah tersebut disebut Al-Khulafa’ Ar-

Rasyidun, keempat khalifah tersebut adalah sebagai  berikut : Abu Bakar 

Ash-Shiddiq, mar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 38

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Sidiq lahir pada tahun 573 M dari sebuah keluarga 

terhormat di Mekah dua tahun satu bulan setelah kelahiran Nabi 

Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah Ibn Kuhafah. Ia 

mendapat gelar Ash-Shiddiq setelah masuk Islam.

Abu Bakar diberi gelar oleh Rasullah SAW Artinya “Ash-Shiddiq”. 

artinya yang benar. Beliau mendapat gelar seperti ini karena, Ketika itu, 

Rasulullah melakukan Isra’ Mi’raj, yaitu melakukan perjalanan malam 

                                                          
38 Ramayulis, Sejarah Peandidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,2011), h.55
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hari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke 

langit sampai ke sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada 

peristiwa itu Rasulullah SAW. diberi tugas oleh Allah berupa salat lima 

kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang 

kafir mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya, 

bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW. melakukan 

kebohongan. Akan tetapi, Abu Bakar langsung membenarkan apa yang 

dikatakan oleh Nabi tersebut. 39

Abu Bakar Ash-Shiddiq termasuk as-Sabiqun al-awalun, yaitu orang-

orang yang pertama masuk Islam. Ketika masuk Islam seluruh harta dan 

jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu 

masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia 

mendampingi Nabi Muhammad SAW. untuk selalu berdakwah 

mengajarkan agama Islam.40

Abu Bakar termasuk yang paling pandai dari golongan para sahabat 

Rasulullah. Ia memiliki pemahaman yang mendalam dalam menyelesaikan 

masalah dan termasuk orang yang sering mengeluarkan fatwa. Ia sangat 

memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi. 

Kedalaman ilmu pengetahuannya itu disebabkan kedekatannya dengan 

                                                          
39 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti, (Jakarta:Kementrian dan Kebudayaan,2016), Cetakan ke-3 h.174
40 Ibid.
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Nabi Muhammad SAW. Sejak awal kenabian sampai Rasulullah SAW

meninggal dunia, Abu Bakar memang selalu setia menemaninya. 41

Pada hari senin malam, 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah atau

tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi Abu Bakar berpulang kepada 

Tuhannya di usia 63 tahun setelah sakit selama dua minggu. Dia 

meninggal pada Sore hari dan zenajahnya dimakamkan di malam itu juga. 

Istrinya, Asma binti Umais dan anaknya, Abdur Rahman yang 

memandikannya. Usai itu Umar yang memimpin salat jenazahnya lalu 

dimakamkan di sebelah makam Rasulullah, orang yang paling di 

cintainya.42

2. Umar bin Khattab  

Umar bin Khattab bin Nuffal bin Abdul Uzza lebih dikenal dengan 

Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang 

juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar 

dilahirkan di kota Mekkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku 

Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu, Ayahnya bernama Khattab 

bin Nufail As-Shimh Al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasyim. 

Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi yaitu al-Faruq yang 

berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.

Umar bin Khattab adalah orang yang berani sehingga ia dijuluki singa 

padang pasir. Sebelum Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam 

                                                          
41 Yoli Hemdi, Gita Mutia, Umi Sholeha., Khulafaur Rasyidun (Biografi 4 Pemimpin 

Terbaik dalam Sejarah Islam), (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 4
42 Ibid., h.71
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karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat 

ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipunn keras kepala, 

tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari 

ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap 

orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan 

kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan 

sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai dari pada 

makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita.43

Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam banyak sekali 

perkembangan yang terjadi. Apalagi dia terang-terangan mengumumkan 

telah menjadi seorang muslim ketika orang lain masih bersembunyi-

sembunyi. Sebagaimana umar yang dahulu ketika masih menjadi seorang 

musyrik, ia sangat gigih memerangi kaum muslimin. Ia begitu membenci 

Rasulullah SAW. dan agamanya yang dibawanya. Berulang kali menyiksa 

budak-budak yang memeluk agama Islam. Maka setelah menjadi orang 

muslim, segigih itu pula Umar mencintai Rasulullah SAW. dan membela 

agama Islam dengan sepenuh hati. Ia bersih keras memerangi para kafir 

Quraisy dan berjuang keras untuk memperoleh keadilan. Berkat 

keberaniannya juga dakwah akhirnya berhasil dilakukan secara terang-

terangan, bahkan umat Islam bisa salat dan tawaf di Ka’bah.44

                                                          
43 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Op.Cit.,h.176
44 Yoli Hemdi, Gita Mutia, Umi Sholeha., Op.Cit., h. 81
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Rabu, 4 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Subuh itu Umar bin Khattab 

menjalankan tugas sebagaimana imam salat berjamah. Setelah mengatur 

saf jamaah agar rapat dan lurus, Umar memulai takbir salat subuh. Tanpa 

disadari oleh siapapun, ada seorang lelaki jahat yang sudah lebih dahulu 

bersembunyi disudut masjid sambil menggemgam pisau khanjar yang 

tajam. Ketika umar menunaikan tugas sebagai imam, lelaki itu keluar dari 

persembunyiannya dan menikam perut sang khalifah berulang kali. Umar 

langsung rubuh dengan luka robek parah diperutnya. Umar sempat 

menyuruh lelaki itu lari, karena ia bisa dihabisi oleh putranya. Lelaki 

itupun melarikan diri dan salat subuh berjamaah menjadi kacau karena 

orang-orang mengejarnya. Lelaki itu terdesak dan memilih bunuh diri.45

Lelaki yang menikamnya dengan Khanjar bernama Abu Lu’lu’ah 

Fairuz, orang Persia yang tertawan diperang Nahawand dan menjadi budak 

Mughirah bin Syu’ban. Fairuz menyimpan dendam kesumat akibat 

kehancuran kerajaan Persia dan  membalasnya dengan Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab memulai tugasnya sebagai khalifah dengan cara 

yang baik dan menutup masa tugasnya dengan lebih baik lagi, dengan 

menghindarkan umat Islam dari pertikaian akibat perbuatan kekuasaan. 

Sepuluh tahun berkuasa, Umar berhasil membentuk Negara adikuasa dunia 

yang mampu memberikan kemakmuran dan juga keadilan bagi segala 

lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama ras, suku, etnis, golongan 

dan sebagainya. Khalifah penakhluk dunia itu wafat dengan tenang dan

                                                          
45 Ibid., h.131
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dimakamkan di sebelah orang yang paling dicintainya, Nabi Muhammad 

SAW.46

3. Utsman bin Affan

Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin al-Ash 

bin Umayyah bin Abdi Manaf. Ia dilahirkan di Thaif, suatu daerah yang 

paling subur dikawasan Hijaz pada tahun ke-6 setelah tahun Gajah. 47

Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafa’ Ar-

Rasyidun yang ke-3 setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai 

pedagang kaya raya dan pembisnis yang handal namun sangat dermawan. 

Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di 

awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzunnurain yang berarti “ 

pemilik “dua cahaya”. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi 

putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayah dan Ummu Kulsum.

Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya 

untuk kepetingan agama dan masyrakat umum. Ia membeli sumur yang 

jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara 

dengan dua setengah kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia 

wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan 

untuk memperluas Masjid Madinah dan ditambah 1.000 dirham 

sumbangan pribadi untuk Perang Tabuk yang nilainya sama dengan 

sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, 

                                                          
46Ibid., h.133
47Ibid., h.136
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Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 

unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. 48

Utsman bin Affan mendapatkan kematian yang terindah sebagai 

syuhada, korban dari persekongkolan keji musuh-musuh Islam serta 

orang-orang munafik yang berpura-pura menjadi muslim. Sampai akhir 

hayatnya, Utsman menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap Al-Qur’an. 

Dia menyambut orang-orang yang menyerangnya dengan meminta 

berhukum kepada Al-Qur’an. Pada usia 82 tahun dan ketika rumahnya 

dikepung, Usman terus melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan khusyuk 

hingga pada saat terbunuh Al-Qur’an masih terbuka didepannya. Utsman 

bin Affan meninggal dunia dalam keadaan mati syahid di Madinah. Pada 

tanggal Jum’at 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriyah atau 17 Juni 656 Masehi. 

Utsman dimakamkan di sebuah tempat yang diberi nama Husyu Kaubab.49

4. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haydar (singa) bin Abu 

Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga 

Nabi Muhammad SAW.. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. dan 

menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari 

pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak 

memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. karena beliau tidak punya 

anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW. bersama istrinya Khadijah, 

                                                          
48 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Op.Cit.,h.178
49 Yoli Hemdi, Gita Mutia, Umi Sholeha., Op.Cit., h. 180
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mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk 

mebalas jasa Abu Talib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil 

hingga dewasa. Dengan demikian sejak kecil Ali sudah bersama dengan 

Nabi Muhammad SAW.

Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung 

dari Rasulullah. Beliau selalu dekat Nabi karena menjadi anak angkatnya 

dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali 

dalam semua aspek ilmu islam menggemblengnya menjadi seorang 

pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di 

Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya, Fatimah. Nabi 

menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga 

yang serumpun (Bani Hasyim) yang paling dulu mempercayai kenabian 

Nabi Muhammad (setelah Khadijah). Ali bin Abi Thalib adalah seorang 

ilmuan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan “Anaa madiinatul ‘ilm 

wa’aliyu babuha” (saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu 

gerbangnya). 

Ali bin Abi Thalib meninggal karena dihabisi oleh Abdurrahman bin 

Muljam dan sepupunya Syabib. Mereka bersembunyi di dalam masjid 

sampai subuh menjelang. Mereka langsung menyergap Ali bin Abi Thalib 

yang memasuki pintu masjid. Tebasan pedang Syabib meleset, sementara 

ayunan Abdurrahman bin Muljam tepat mengenai dahinya dan tembus 

sampai ke otak. Khalifah Ali bin Abi Thalib tersungkur. Kedua pembunuh 

itu berusaha melarikan diri tetapi di kejar bersama-sama oleh kaum 
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muslimin. Saking marahnya, kaum muslimin langsung menghabisi 

Abdurrahman bin Muljam dan Syabib.50

Pada sore 20 Ramadhan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi, 

khalifah Ali bin Abi Thalib tutup usia dengan senyum terindah. Sang 

menantu Nabi dan juga saudara sepupunya itu kembali berkumpul dengan 

Nabi Muhammad SAW yang amat dicintainya. Putranya bernama Hasan 

dan sepupunya Abdullah bin Ja’far yang memandikan jenazah Ali bin Abi 

Thalib, kemudian dikafani dengan tiga lapis kain, setelah itu Hasan 

bertakbir tujuh kali. Ali dimakamkan di Najaf, Irak Selatan, sekitar 180 km 

dari Baghdad. Lokasi tersebut dikenal  sebagai kelompok Imam Ali bin 

Abi Thalib, disana terdapat masjid Imam Ali yang senantiasa ramai 

diziarahi orang. 51

F. Peneletian yang Relevan

Adapun kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Anik Ulfah, Siti Hernina Bintari, Stephani Diah Pamelasari jurusan 

pendidikan IPA, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam 

Universitas Negeri Semarang ”Pengembangan LKS IPA Berbasis Word 

Square Model Keterpaduan Connected” menunjukkan bahwa 

pengembangan LKS berbasis Word Square tema pencemaran lingkungan 

yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan dinyatakan 

                                                          
50 Ibid., h.231
51 Ibid., h. 233
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layak sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPA di SMP/MTS yakni 

dengan uji coba skala kecil menunjukkan bahwa tanggapan siswa sebesar 

82%, dan nilai hasil belajar siswa sebesar 93% siswa diatas KKM. Pada 

uji coba skala besar tanggapan siswa sebesar 99%, hasil rata-rata 

observasi aktivitas siswa sebesar 83%, dan nilai hasil belajar siswa pada 

uji skala besar sebesar 95% diatas KKM.52

2. Alfi Oktafiani, fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Yogyakarta.”Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Word Square Progam Remedial untuk Meningkatkan Penguasaan Materi 

Di Tinjau dari Minat Belajar Fisika dan Kemampuan Berfikir Kritis 

SMA”. Telah di hasilkan LKS Word Square progam remedial yang layak 

digunakan untuk meningkatkan penguasaan materi oleh penilaian 

validator dengan kategori sangat baik53

3. Junaida, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung.”Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 

Natar Lampung Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

bahan ajar berupa modul. Diperoleh hasil penilaian dari ahli materi 

“sangat baik“ dengan tingkat pesentase 93%. Penilaian ahli media “sangat 

                                                          
52  Anik Ulfah, Siti Harnina Bintari, Stephani Diah Pamelasari, ‘Pengembangan LKS IPA 

Berbasis Word Square Model Keterpaduan Connected’. Jurnal Pendidikan IPA Vol 2 No.1 Tahun 
2013, h.239

53Alfi Oktafiani, ‘Pengembangan Lembar Kerja Siswa Word Square Progam Remedial 
untuk Meningkatkan Penguasaan Materi Di Tinjau dari Minat Belajar Fisika dan Kemampuan 
Berfikir Kritis SMA’. (Skripsi Progam Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).



48

baik” dengan tingkat persentase 88% dan respon peserta didik  terhadap 

produk yang dikembangkan “sangat baik” dengan persentase 89%.54

Bertolak dari kajian terdahulu yang telah dilacak oleh peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwasanya dari ketiga peneliti diatas, sama-sama 

mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan sekolah atau instasi 

terkait dengan tujuan dan ketercapaian yang berbeda.

Untuk menghindari suatu plagiat, peneliti memberikan perdaan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang telah di paparkan di 

atas. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti mengembangan produk bahan ajar berupa Modul berbasis word 

square bukan LKS.

b. Modul yang di kembangakan sama yaitu Modul Pendidikan Agama Islam, 

namun peneliti memberikan perbedaan dengan menggunakan berbasis  

model pembejaran inovatif berbasis word square.

c. Sekolah atau Instansi yang di jadikan objek penelitian berbeda, dimana 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian di dua sekolah 

yaitu di SMP PGRI I Palas dan di SMP N I Palas.

d. Materi pelajaran yang menjadi objek penelitian berbeda, dimana dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan materi Al-khulafa’ Ar-rasyidun. 

                                                          
54 Junaida,”Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Inkuiri 

Terbimbing pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan”. (Skripsi Progam  
Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
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G. Kerangka Berfikir

Menurut Suriasumantri kerangka pemikiran merupakan penjelasan 

sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria 

utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesam ilmuan adalah 

alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang 

membuahkan  kesimpulan yang berupa hipotesis.55

Berdasarkan latar belakang dan landasan teoritis bahwa pentingnya suatu 

inovasi dalam proses pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan tuntunan zaman yang semakin berkembang seperti saat 

ini, salah satunya yaitu dengan mengembangkan bahan ajar yang di 

harapakan dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sehingga dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan 

dalam proses pembelajaran terjadi seperti bahan ajar masih menggunakan 

buku paket, pendidik belum pernah mengembangan bahan ajar apapun, 

kurang tertariknya siswa dalam mempelajari materi yang dipelajari, 

pembelajaran yang monoton membuat siswa merasa bosan, jenuh dan 

mengantuk, serta kurang terpenuhinya kebutuhan peserta didik dalam belajar 

menggunakan buku paket. Maka oleh sebab itu, peneliti melakukan 

pengembangan bahan ajar modul pendidikan agama Islam berbasis word 

square yang diharapakan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

                                                          
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.60
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Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan 

dalam bentuk bagan yaitu:

                            

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Pra Penelitian

Tindakan :  Mengembangkan Bahan Ajar Berupa Modul Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Word Square pada Pokok 
Bahasan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun 

Revisi Modul Pemebelajaran

Produk Akhir Bahan Ajar Modul Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Word Square pada Pokok Bahasan        

Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun

Pembentukan Produk Awal Modul Pembelajaran

Validasi Modul Pembelajaran

Uji Coba Produk
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H. Spesifikasi Produk

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah bahan 

ajar modul pendidikan agama Islam berbasis word square pada pokok bahasan 

Al-Khulafa’Ar-Rasyidun. Adapun modul pembelajaran ini memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Modul memuat materi tentang empat khalifah tauladan terbaik setelah 

wafatnya Rasulullah SAW. yaitu Al-Khulfa’ Ar-Rasyidun. 

2. Modul pembelajaran pendidikan agama Islam dikembangkan berbasis word 

square.

3. Pada setiap sub judul uraian materi deberikan latihan menggunakan model 

pembelajaran word square sebagai latihan yang bertujuan membantu peserta 

didik memahami konsep materi dan aktif dalam pembelajaran.

4. Modul menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku yakni 2013.

5. Deskripsi bentuk fisik modul menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan 

teks dengan menggunakan dua jenis huruf yaitu times new romam dan 

georgia. Tata letak dan motif dibuat beragam. Diberikan gambar-gambar 

ilustrasi pendukung yang sesuai, dengan rangka memberikan tekanan 

sebagai poin kemenarikan pada modul tersebut.

6. Modul pembelajaran PAI terdiri dari bab pendahuluan, pembelajaran, dan 

penutup. 
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