
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PAI BERBASIS PENDEKATAN 

SAINTIFIK PADA MATERI IMAN KEPADA MALAIKAT-MALAIKAT 

ALLAH KELAS VII DI SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

Oleh: 

 

NURUL KARLINA 
NPM : 1311010092 

 

   Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  RADEN INTAN 

LAMPUNG 
                                                        1438/2017 M 



PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PAI BERBASIS PENDEKATAN 

SAINTIFIK PADA MATERI IMAN KEPADA MALAIKAT-MALAIKAT 

ALLAH KELAS VII DI SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

Dalam IlmuTarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

Oleh: 

 

NURUL KARLINA 

NPM : 1311010092 

 

     Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

  PembimbingI  :  Prof.Dr.IdhamKholid,M.Ag 

                                  PembimbingII :  Drs.H.AlinisIlyas,M.Ag 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 
1438/2017 M 

 

 



 
 

ii 
 

                                                    ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL PAI BERBASIS PENDEKATAN 

SAINTIFIK PADA MATERI IMAN KEPADA MALAIKAT-MALAIKAT 

ALLAH SWT KELAS VII DI SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Nurul Karlina 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada bahan ajar yang 

digunakan yaitu modul yang digunakan  belum sesuai dengan karakteristik modul 

salah satunya belum memuat tujuan yang jelas, belum tersedianya contoh dan 

ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi. Bahan cetak yang digunakan 

guru seperti buku paket, modul dan LKS masih sangat membosankan sehingga belum 

maksimal untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kelas VII di 

SMP Negeri 5 Bandar Lampung  sulit mengerti materi yang ada di Bahan ajar berupa 

LKS, Modul atau buku paket. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Deveploment (R&D) dengan menggunakan prosedur Borg and Gall. Penelitian 

dilakukan di kelas VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Instrumen yang digunakan 

berupa wawancara dengan guru PAI SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan lembar 

angket respon dan kebutuhan peserta didik, lembar kemenarikan bahan ajar PAI, serta 

lembar validitas ahli materi dan media. Analisis data yang digunkakan yaitu analisis 

data deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini berupa: 1) Dikembangkan bahan ajar PAI berbasis 

Pendekatan Saintifik dengan melalui 7 tahapan yaitu potensi masalah, mengumpulkan 

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

produk, 2) kualitas bahan ajar  berdasarkan penilaian ahli materi yaitu 91% dengan 

kriteria sangat baik dan berdasarkan penilaian ahli media yaitu 90% dengan kriteria 

sangat baik. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Bahan ajar PAI berbasis Pendekatan 

Saintifik pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt memenuhi kriteria 

standar kelayakan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai bahan ajar siswa kelas 

VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Bahan cetak, Borg and Gall, Bahan Ajar, Pendekatan Saintifik 
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MOTTO 

 

                         

             

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian 

itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Qs.At-Taubah : 41)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Maulana Muhammad Zakariyya al Kandahlawi, Himpunan Kitab Fadhilah Amal, 

(Bandung: Pustaka Ramadhan, 2012) hl.521 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. 

Melalui pendidikan, seseorang dapat dipandang terhormat, memiliki karir yang 

baik serta dapat bertingkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dengan 

adanya perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan 

signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang 

awam menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Makin maju ilmu pengetahuan mengakibatkan tiap 

generasi penerus harus lebih banyak menjadi manusia terdidik. Di dalam  Al-

Quran diterangkan berbagai ayat tentang pendidikan salah satunya QS. Al-

Mujadilah ayat 11 
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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-

Mujadilah ayat 11) 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus berkembang 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, 

pembaharuan pada bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan. 

Pembaharuan dan penyempurnaan kinerja pendidikan yang mendukung salah 

satunya yaitu kurikulum. Menurut UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: „‟Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu
1
.‟‟ 

Berdasarkan pengertian tersebut ada dua dimensi kurikulum, yang 

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum terdapat seperangkat rencana dan pengaturan salah 

                                                           
1
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” (On-Line) 

tersedia di http://l..staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud70-2013KD-StrukturKurikulum-

SMK-.Pdf (1 MAK februari 2016) 

http://l..staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud70-2013KD-StrukturKurikulum-SMK-MAK.Pdf%20(1
http://l..staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud70-2013KD-StrukturKurikulum-SMK-MAK.Pdf%20(1
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satunya yaitu bahan pelajaran. Bahan ajar atau Learning materials merupakan 

bahan pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar yang lazimnya berisikan 

tentang semua cakupan materi dari semua mata pelajaran. Bahannya sendiri 

merupakan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

pembelajaran, bisa berupa visual, audio maupun pesan audio visual. Secara 

umum media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu bahan ajar yang tercetak (printed materials) dan bahan ajar 

yang tidak tercetak (non printed materials)
2
.  Bahan pelajaran adalah isi yang 

diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Melalui bahan pelajaran ini siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan 

perkataan lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibenyuk oleh bahan 

pelajaran. Bahan pelajran pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau 

bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang 

digunakannya
3
. 

 Bahan pelajaran atau bahan ajar yang dimaksud dalam kurikulum 

membutuhkan sebuah sarana agar dapat sampai kepada peserta didik. Sarana 

tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk salah satunya yaitu Bahan 

pembelajaran untuk peserta didik. 

Salah satu usaha yang bisa dilakukan PAI di SMP dengan 

berorientasi dengan bentuk aplikasi Kurikulum 2013 yang dimana kurikulum 

                                                           
2
 Udin Syaefudin, Inovasi Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2013) hl. 214-215 

3
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru 

Algesindo Offet, 2013) hl.67 
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2013 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan , dan keterampilan secara 

terpadu. 

Hal ini mengingat tema pengembangan kurikulum 2013 adalah 

dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan 

pengetahuan (tahu apa). Sudah barang tentu, untuk mencapai itu dibutuhkan 

proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. itu sebabnya perlu 

merumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui 

proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba (observation based 

learning) untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Disamping itu, 

dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jejaring melalui collaborative 

learning
4
. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013 

adalah Pendekatan Saintifik. Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode 

Saintifik. Metode Saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis untuk 

mengumpulkan data. Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan 

data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, kegiatan 

percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai 

                                                           
4
Trianto Ibnu Badar al Tabany, Mendesain model pembelajaran inovatif,progresif, dan 

kontektual (Jakarta:Prenadamedia Group 2014) hl. 9 
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sumber
5
. Menurut teori Dryer, Pendekatan Saintifik dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran yang memiliki komponen proses pembelajaran antara lain: 1) 

mengamati; 2) menanya; 3) mencoba/mengumpulkan informasi; 4) 

menalar/asosiasi, membentuk jejaraing (melakukan komunikasi)
6
. 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan agama Islam. Islam nama 

agama, sehingga pendidikan Islam dalam istilah yang sama yaitu pendidikan 

agama islam. Pendidikan Agama Islam dibakukan sebagai nama kegiatan dalam 

mendidikkan Agama Islam. Materi yang dibahas dalam PAI yaitu materi-materi 

pokok ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak dan segala cabang-

cabangnya. Hal ini menjadi nama mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama. 

Pendidikan Agama islam sejajar dengan pendidikan olah raga, pendidikan fisika, 

pendidikan biologi, pendidikan ekonomi dan seterusnya. 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan 

akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan 

umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami 

perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup 

seseorang
7
.  

Dari hasil wawancara dengan guru PAI kelas VII Ibu Erwina 

Mutiara Sari S.Pd.I proses pembelajaran yang ada di sekolah sudah memakai 

                                                           
5
 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) hl. 51 
6
 Ibid, hl. 53 

7
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hl.11 
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kurikulum 2013. Bahan ajar yang digunakan adalah LKS dan buku paket. Bahan 

ajar yang berbentuk modul sebenarnya sudah ada, tetapi modul tersebut masih 

banyak kekurangan. Modul yang dipergunakan belum sesuai dengan 

karakterikstik modul salah satunya yaitu belum memuat tujuan pembelajaran 

yang jelas, serta belum tersedianya contoh dan ilustrasi yang mendukung 

kejelasan pemaparan materi pembelajaran. Dari tampilan, modul tersebut belum 

bisa menarik perhatian dari siswa, dari segi bahasa modul tersebut belum 

menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif dan dari segi materi 

belum sesuai dengan kurikulum, suasana, tugas atau konteks kegiatan dan 

lingkungan peserta didik  
8
.  

Kelebihan dari modul tersebut adalah dapat menggambarkan 

pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dan terdapat soal-soal 

latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan 

peserta didik. 

Bahan cetak yang digunakan guru seperti buku paket, modul dan 

LKS masih sangat membosankan sehingga belum maksimal untuk menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kelas VII di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung  sulit mengerti materi  yang ada di Bahan ajar berupa LKS, Modul atau 

buku paket. Maka dari itu peneliti ingin membantu para peserta didik yang 

berada di kelas VII  agar bisa dengan mudah memahami materi seputar 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan guru PAI kelas 7 di SMP Negeri 5 Bandar Lampung  
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Pendidikan Agama islam dengan dihasilkannya Modul PAI yang berbasis 

pendekatan Saintifik. 

Bahan ajar  PAI yang berbasis Pendekatan Saintifik yang dihasilkan  

memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi dan 

berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri sehingga peserta didik 

dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Modul 

yang dihasilkan juga akan memperhatikan karakteristik yang diperlukan dalam 

modul  
9
.  

Bahan ajar yang dibuat adalah  hasil dari aplikasi materi  kurikulum 

2013 dan bahasanya lebih sederhana sehingga dapat dimengerti oleh siswa dan 

guru serta berisi mata pelajaran PAI khusus Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Dalam hal ini, dapat memudahkan peserta didik dalam menemukan konsep-

konsep melalui aktivitasnya sendiri atau belajar secara kelompok yang akan 

menyebabkan pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan afektif serta membentuk 

pribadi yang beriman.  

Bahan ajar PAI yang berorientasi pada kurikulum 2013 

dikembangkan khusus untuk memudahkan peserta didik dalam memahami mata 

pelajaran PAI. Pemilihan materi sesuai dengan kurikulum 2013 dan sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Materi PAI yang dikhususkan di kelas 

VII yaitu tentang Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt, Pengertian Iman 

kepada Malaikat-Malaikat Allah, nama-nama dan tugas Malaikat-Malaikat Allah 

                                                           
9
 Log.cit, h.15 
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swt, serta hikmah dari ketaatan Malaikat-Malaikat Allah swt. Peneliti mengambil 

materi ini agar peserta didik mampu menghafal tugas-tugas serta nama-nama 

malaikat yang diciptakan oleh Allah swt, percaya serta beriman kepada Malaikat-

malaikat Allah swt, serta dapat mengambil hikmah dari ketaatan malaikat-

malaikat Allah swt. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

mencoba meneliti permasalahan tersebut dengan judul „‟Pengembangan bahan 

ajar Modul PAI berbasis pendekatan saintifik pada materi Iman kepada Malaikat-

Malaikat Allah kelas VII di SMP Negeri 5 Bandar Lampung” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang terindentifikasi beberapa masalah 

sebagai dasar penelitian sebagai berikut: 

1. Peserta didik memiliki kesulitan dalam memahami materi dalam 

LKS, modul buku paket. 

2.  Tampilan LKS, modul, dan buku paket masih belum menarik 

3.  Modul yang dipakai belum menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas 

maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah agar penelitian lebih 

terang dan mencapai tujuan yang tepat. Adapun batasan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

“Bahan Ajar yang dikembangkan berbasis pendekatan saintifik untuk 

peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung  khusus untuk materi 

Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt, Pengertian Iman kepada Malaikat-

Malaikat Allah, nama-nama dan tugas Malaikat-Malaikat Allah swt, sifat-sifat 

dan perilaku Malaikat-Malaikat Allah serta hikmah dari ketaatan Malaikat-

Malaikat Allah swt”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar PAI berbasis pendekatan 

Saintifik pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah kelas 

VII di SMP Negeri 5 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tanggapan para ahli dan responden terhadap bahan 

ajar PAI berbasis pendekatan Saintifik pada materi Iman kepada 

Malaikat-Malaikat Allah di SMP Negeri 5 Bandar Lampung? 
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3. Apakah bahan ajar PAI yang berbasis pendekatan Saintifik pada 

materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah kelas VII SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung layak digunakan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan bahan ajar PAI berbasis pendekatan Saintifik 

pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah kelas VII SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung melalui 7 tahapan yaitu potensi 

masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk. 

2. Mengetahui tanggapan para ahli dan responden terhadap bahan 

ajar PAI berbasis pendekatan Saintifik pada materi Iman kepada 

Malaikat-Malaikat Allah di SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

3. Mengetahui kelayakan bahan ajar PAI berbasis pendekatan 

Saintifik pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah kelas 

VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi Siswa 
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1) Pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam ini 

dapat memfasilitasi siswa  memperoleh pengalaman baru 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2) Meningkatkan motivasi dan daya tarik peserta didik 

terhadap mata pelajaran PAI 

3)  Memudahkan pemahaman konsep Pendidikan Agama 

Islam dengan pendekatan saintifik. 

b. Bagi Guru 

1) Guru mendapatkan wawasan baru dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

2) Mendorong kreatifitas untuk mengembangkan sarana 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Bagi Sekolah 

1) Bahan ajar Pendidikan Agama Islam memberikan 

wawasan baru bagi sekolah untuk meningkatkan 

kreativitas pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2) Memberikan sumbangan alternatif guna meningkatakan 

kualitas dan proses pembelajaran. 
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d. Bagi Peneliti 

1) Meningkatkan motivasi dari peneliti untuk menciptakan 

bahan pembelajaran yang baru untuk meningkatkan 

keaktifan peserta didik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian teori 

1. Bahan Ajar 

a.  Pengertian Bahan Ajar 

Bahan Ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan 

siswa untuk belajar. Guru  harus memiliki atau menggunakan bahan ajar sesuai 

dengan kurikulum, karakteristik sasaran, tuntutan pemecahan masalah belajar
1
. Bahan 

ajar adalah segala bahan yang dapat digunakan untuk membantu guru/instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar
2
. 

Menurut Pannen ‘’Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran 

yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran’’
3
. Bahan ajar adalah bahan atau materi yang disusun oleh guru secara 

sistematis yang digunakan peserta didik (siswa) di dalam pembelajaran.Bahan ajar 

dapat dikemas dalam entuk cetakan, non cetak dan dapat bersifat visual auditif. 

                                                           
1
Daryanto,Aris Dwi Cahyo,Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus,RPP,PHB DAN 

Bahan Ajar).end.Djandji Purwanto (Yogyakarta, Gava Media,2014) hlm 171 
2
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2008) hlm 173 
3
Haidibarasia, ‘’Pengertian Bahan Ajar menurut buku dan para ahli’’ (On-line), tersedia di 

http;/haidibarasia wordpress.com/2013/07/06/pengertian –bahan-ajar-menurut-para-ahli/ (2 februari 

2013) 
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Menurut Muhaimin dalam modul wawasan pengembangan bahan ajar 

mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
4
. 

Bahan ajar disusun dalam buku ajar pendidik dapat berbentuk buku teks, 

modul, handout, LKS dapat juga dikemas dalam bentuk lainnya.  Bahan ajar dapat 

diartikan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan 

sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pengertian bahan ajar di atas penulis 

menyimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang tersusun secara 

sistematis guba memudahkan guru dan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

bahan ajar yang bersifat unik dan spesifik yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai Standar Kompetensi 

yang telah ditentukan. 

b. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat terdiri dari  

1) Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan 

model/maket. 

 

                                                           
4
 Muhaimin, Wawasan tentang Pengembangan Bahan Ajar, (Malang: LKP-I, 25 Mei, 2008), 

hl. xii 



15 
 

2)  Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam dan 

compact disk audio. 

3)  Bahan ajar pandang  dengar (audio visual) seperti video compact 

disk, film.. 

4) Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

CAI (Computer Assited Intruction), compact disk (CD), multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based 

learning materials)
5
. 

c. Peranan Bahan ajar  

Peranan bahan ajar dalam pendidikan meliputi
6
: 

1) Mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif 

mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam 

bahan ajar yang disajikan. 

2) Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca 

dan bervariasi, sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 

3) Menyediakan suatu sumber yang rapih dan bertahap. 

4) Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk 

memotivasi siswa. 

5) Menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. 

6) Menyajikan bahan evaluasi dan remedial yang tepat. 

                                                           
5
 Abdul Majid, Op.cit, hlm 174 

6
 Sunendar, Dadang dan Wassid, Iskandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung : PT 

Rosdakarya Remaja, 2008) hl. 173 
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d. Tujuan dan Manfaat Bahan ajar 

  Bahan ajar disusun dengan tujuan: 

1. Mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan 

menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. 

2. Peserta didik dapat memperoleh alternatif  bahan ajar. 

3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran
7
. 

      Manfaat bagi guru 

1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta 

kebutuhan peserta didik. 

2. Tidak bergantung pada buku teks yang kadang sulit diperoleh 

3. Memperoleh banyak alternatif bahan ajar karna menggunakan 

berbagai referensi. 

4. Guru dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam 

membuat bahan ajar  

5. Membangun komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta 

didik  

Manfaat bagi peserta didik  

1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

2. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap guru 

                                                           
7
 Daryanto, Azis Dwi Cahyo, Op.cit hlm 171 
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3. Mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi 

yang harus dikuasai. 

 

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Berkenaan dengan 

tanggung jawab ini, maka pendidikan agama di sekolah berarti: Suatu usaha yang 

secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan 

manusia beragama. Pemberian pengaruh pendidikan agama disini mempunyai arti 

ganda, yaitu: Pertama sebagai salah satu sarana agama (dakwah Islamiah) yang 

diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan, dan kedua sebagai salah satu 

sarana pendidikan nasional untuk terutama, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa
8
.  

Peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana 

dimaksudkan oleh GBHN, hanya dapat dibina melalui pengajaran agama yang itensif 

dan efektif, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara, yang sekaligus juga 

menjadi tujuan pengajaran agama, yaitu: membina manusia beragama, berarti 

manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan 

sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, 

dalam rangka memcapai kebahagiaan dan kejayaan hidup dunia dan akhirat. 

                                                           
8
 Zakiah daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,(Jakarta:PT Bumi Aksara 2014) h. 

172 
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Dalam struktur program sekolah, pengajaran agama merupakan satu 

kesatuan atau satu keseluruhan dan dipandang sebagai sebuah bidang studi, yaitu: 

Bidang Studi Agama Islam. Dalam struktur program madrasah, pengajaran agama 

Islam dibagi menjadi empat buah bidang studi, yaitu
9
: 

a) Bidang studi Aqidah Akhlak 

Suatu  bidang studi yang mengajarkan dan membimbing untuk dapat 

mengetahui, memahami dan menyakini akidah Islam serta dapat membentuk dan 

mengamalkan tingkah laku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. 

b)  Bidang studi Al-Quran Al-Hadis 

Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran 

membaca dan mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis 

tertentu, yang sesuai dengan kepentingan siswa menurut tingkat-tingkat madrasah 

yang bersangkutan, sehingga dapat dijadikan modal kemampuan untuk mempelajari, 

meresapi dan menghayati pokok-pokok Al-Quran dan Al-Hadis dan menarik hikmah 

yang terkandung di dalam secara keseluruhan
10

. 

c) Bidang studi Syari’ah 

Merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui Syari’at 

Islam, yang di dalamnya mengandung suruhan atau perintah-perintah agama yang 

harus diamalkan dan larangan atau perintah-perintah agama untuk tidak melakukan 

sesuatu perbuatan. Berisi norma-norma hukum, nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

                                                           
9
 Ibid, hl.174 

10
 Ibid, hl.173 
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menjadi dasar dan pandangan hidup seorang muslim, yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh dirinya, keluarganya dan masyarakat lingkungannya. 

d) Bidang studi Sejarah Islam 

Suatu bidang studi yang memberikan pengetahuan tentang sejarah 

dan kebudayaan Islam, meliputi masa sebelum kelahiran Islam, Masa Nabi dan 

sesudahnya, baik pada Daulah Islamiah maupun pada negara-negara lainnya di dunia, 

khususnya perkembangan agama Islam di tanah air. 

Semua bidang studi itu merupakan suatu keseluruhan yang tidak bisa 

dipisah-pisahkan, saling kait-mengait dan tunjang-menunjang sehingga mewujudkan 

suatu pengajaran agama Islam yang bulat dan menyeluruh.Dalam pengertian ini 

pulalah pengajaran agama Islam dilaksanakan di sekolah, walaupun hanya melalui 

sebuah bidang studi
11

. 

3. Pengertian Pendekatan Saintifik  

Menurut Pusat Pengembangan Tenaga kependidikan Kemendikbud 

tahun 2013 pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, 

keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

dan membentuk jejaring untuk semua mapel
12

. 

Suatu pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 yang 

menekankan pada dimensi pedagogic modern dalam pembelajaran, yaitu 

                                                           
11

 Ibid, hl.175 
12

 Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Th.2013 
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menggunakan pendekatan ilmiah (scientific apporoach). Pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sebagaiamana dimaksuh meliputi: mengamati, menanya, 

eksperimen/explore, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

a. Prinsip-prinsip dasar pendekatan Saintifik 

Prinsip-prinsip dasar pendekatan Saintifik yakni: 

1) Siswa difasilitasi untuk mencari tahu definisi tentang sesuatu 

2) Siswa belajar dari berbagi sumber belajar 

3) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

4) Pembelajaran berbasis kompetensi 

5) Pembelajaran terpadu 

6) Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang 

memiliki kebenaran multi dimensi 

7) Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif  

8) Peningkatan keseimbangan, kesinambungan dan keterkaitan antara 

hard skills dan soft skills. 

9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 

10)  Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan 

keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran.  

11)  Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat. 
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12)  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran. 

13)  Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 

peserta didik. 

14)  Suasana belajar menyenangkan dan menantang
13

. 

Dalam pendekatan saintifik ini diharapakan hasil akhirnya adalah 

peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik 

(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup 

secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Tahapan-tahapan dalam pendekatan saintifik adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengamatan (observasi) 

Yang mana peserta didik harus memiliki kemampuan dalam 

mengamati setiap fenomena baik, fenomena alam, social, maupun budaya. Ada dua 

muatan yang diharapkan dari observasi terhadap fenomena nyata, yaitu: (1) melalui 

pengamatannya itu, maka peserta didik memperoleh pengetahuan tersebut secara 

autentik, bukan sekedar informasi melainkan mereka benar-benar mengalami 

(melakoni sendiri) sehingga pengetahuan itu tidak mudah hilang dari diri mereka. (2) 

melalui pengamatan diharapkan mereka memiliki jiwa kritis terhadap setiap 

fenomena yang ada.  

b) Bertanya  

                                                           
13

 Mirsl-kurikulum.blogspot.com 2015/10 
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Dari fenomena alam, social, maupun budaya yang mereka amati, 

selanjutnya dalam diri peserta didik dibangkitkan jiwa ingin mengetahui dengan 

bertanya mengapa hal itu terjadi. Mengapa demikian dan sebagainya? Ini merupakan 

titik awal dari pemikiran manusia sebagai man is curiosity (manusia adalah makhluk 

yang berfikir). 

c)   Mengeksplorasi 

Dengan mengungkapkan (mengajukan) pertanyaan peserta didik 

selanjutnya diharapkan mencari tahu dengan mengembangkan daya nalar, baik secara 

sintesis maupun analisis mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. 

d) Menalar (Asosiasi) 

Pada fase ini peserta didik diharapkan mampu menghubungkan dari 

hasil sintesis maupun analisis sampai pada suatu kesimpulan. 

e)   Mengkomunikasikan (Presentasi)  

Ini merupakan langkah terakhir model pndekatan scientific 

education, yaitu bahwa peserta didik harus mampu mengkomunikasikan dari apa 

yang mereka lihat dan peroleh. Dalam komunikasi ini juga diperlukan kemampuan 

verbal dan sikap perilaku yang sopan dan santun. Di sinilah sebenarnya nilai-nilai 

karakter peserta didik diharapkan terbangun
14

. 

  

                                                           
14

 Trianto Ibnu Badar al Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014) hl. 10 
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4. Materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah 

a. Pengertian Iman  

Menurut bahasa iman artinya percaya. Sedangkan menurut Istilah 

iman adalah: 

‘’Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan 

lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan (perbuatan).’’ 

Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang 

tersebut sudah dapat dikatakan mukmin (orang beriman)
15

.  

b. Pengertian Malaikat 

Umat Islam mempercayai bahwa ada suatu makhluk halus, yang 

dijadikan dari nur (cahaya), bernama malaikat. Hakikat tubuh dari malaikat-malaikat 

itu hanya Tuhan yang tahu
16

. Malaikat adalah suatu alam yang halus, termasuk hal-

hal yang ghaib, tidak dapat dicapai  oleh pancaindera. Jadi mereka itu tidak termasuk 

dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniahnya dapat didengar, dilihat, diraba, 

dan dirasakan. Mereka hidup dalam suatu alam yang berbeda dengan kehidupan alam 

semesta yang kita saksikan ini, oleh sebab itu tidak dapat dicapai oleh pandangan 

kita
17

.  

 

 

                                                           
15

 Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, Buku Siswa Akidah Akhlak Pendekatan 

Saintifik kurikulum 2013  
16

 Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung : Pustaka Setia,  2013) hl. 110 
17

 Sayid Sabiq, Aqidah Islam Pola hidup Manusia Beriman, ( Bandung: CV Diponegoro, 1974), 

hl.174 
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5. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan 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
18

. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Wahidah, Program studi 

Pendidikan Agama Islam, IAIN Raden Intan Lampung (2011), 

penelitian tersebut disusun untuk mengembangkan bahan ajar 

terjemah (Kitab Al-Mabadiul Fiqhiyyah Jilid I) Berbasis 

Visual di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin Putri 

Purwosari Padang Ratu Lampung Tengah
19

.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Minatun Mukaromah, Program 

studi Pendidikan Matematika, IAIN Raden Intan lampung 

(2012), penelitian tersebut disusun untuk mengembangkan 

modul matematika dengan pendekatan pemecahan masalah 

                                                           
18

 Aprisa Dwi Fitriana, Pengembangan Bahan Ajar modul Fikih kelas XI Madrasah Aliyah, 

(skripsi Program sarjana UIN Sunan Kalijaga) 
19

 Siti Wahidah, Pengembangan Bahan Ajar terjemah (Kitab Al-Mabadiul Fiqhiyyah Jilid I) 

berbasis Visual di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin Putri Purwosari Padang Ratu Lampung 

Tengah, (Skripsi Program sarjana IAIN Raden Intan Lampung) 
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sebagai sumber belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Kotagajah
20

. 

 

6. Kerangka Berfikir  

Berkaitan dengan bahan ajar yang ada di sekolah yang berupa buku 

paket belum bisa memotivasi siswa untuk membaca dan memahami materi,  LKS  

yang digunakan kurang menarik dan terkesan membosankan (teks tanpa gambar, 

tidak berwarna, tampilan tidak menarik), dan soal-soal latihan yang ada di LKS 

sangat sulit dikerjakan oleh peserta didik, sehingga siswa kurang termotivasi untuk 

mengerjakan LKS tersebut. Menanggapi hal ini, diperlukan bahan ajar yang dapat 

menarik minat siswa untuk lebih berfikir kritis dan aktif dalam memahami dan 

mempelajari buku paket PAI yang ada di sekolah agar siswa tidak menganggap mata 

pelajaran PAI membosankan, dan menjadikan mata pelajaran PAI sebagai salah satu 

pelajaran yang disukai. Bahan ajar tersebut yaitu berupa Modul PAI berbasis 

pendekatan Saintifik. 

   

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Minatun Mukaromah, Pengembangan Modul Matematika dengan Pendekatan Pemecahan 

Masalah sebagai sumber belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kotagajah, (Skripsi program sarjana 

IAIN Raden Intan Lampung) 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                              Gambar  2.1 Kerangka Berfikir 

P       Potensi Masalah 

            Mengumpulkan Informasi 

       Wawancara&angket          Analisis sumber belajar & 

bahan ajar 

         Memilih materi   

pembelajaran 

          Desain Produk 

       Validasi desain, ahli media 

dan ahli materi 

             Valid  

            Uji coba lapangan 

            Revisi Produk 

          Produk akhir pengembangan bahan ajar PAI Berbasis Pendekatan 

Saintifik pada materi iman kepada malaikaIaman kepada malaikat-

malaikat Allah swt kelas VII di SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

           Revisi Desain 

        Penyebaran 

Angket 
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7. Spesifikasi Produk 

Produk pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Bahan ajar Pendidikan Agama Islam ini disusun dengan 

pendekatan Saintifik yang terdapat di kurikulum 2013 dan 

terdiri dari beberapa fase yaitu fase mengamati, menanya, 

menalar, mengeksplorasi, mengkomunikasikan 

2. Bahan ajar Pendidikan Agama Islam mengacu pada 

kompetensi inti dan kompetensi dasar SMP. 

3. Bahan ajar Pendidikan Agama Islam ini berisi materi tentang 

malaikat-malaikat Allah swt. 

4. Bahan ajar Pendidikan Agama Islam ini dirancang sangat 

menarik dilengkapi dengan gambar, latihan, soal-soal dan 

glosarium 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

Researrch and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut
1
.Tujuan 

metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk.  

Menurut Borg (1979) dewasa ini penggunaan research and deveploment 

merupakan model penelitian yang banyak digunakan untuk pengembangan 

pendidikan. R&D sendiri menurutnya berkembang dalam penelitian yang dilakukan 

oleh dunia industri untuk menemukan suatu produk yang dianggap cocok dengan 

kebutuhan masyarakat. Dalam dunia R&D mulai diperkenalkan pada sekitar tahun 

1960-an. Pada tahun 1965 United States Office of Education, sebuah lembaga 

pendidikan di Amerika, melalui R&D seperti yang dikembangkan dalam dunia 

Industri mengembangkan produk, bahan ajar dan prosedur dalam bidang pendidikan 

yang dapat dijadikan prototipe hasil pendidikan, selanjutnya prototipe itu di tes, 

direvisi dan dapat disesuaikan dengan tujuan tertentu. 

Produk-produk sebagai hasil R&D dalam bidang pendidikan 

diantaranya: 

1. Berbagai macam media pembelajaran dalam berbagai bidang studi 

baik media cetak seperti buku dan bahan ajar cetak lainnya, maupun 

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

(Bandung:Alfabeta, 2012), hlm 407 
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media noncetak seperti pembelajaran melalui audio, video dan 

audiovisual, termasuk media CD. 

2. Berbagai macam strategi pembelajaran dalam berbagai bidang studi 

bersama langkah-langkah atau tahapan pembelajaran, untuk 

perbaikan proses dan hasil belajar. 

3. Paket-paket pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siswa secara 

mandiri, seperti modul pembelajaran, atau pengajaran berprogram. 

4. Desain system pembelajran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan kurikulum. 

5. Berbagai jenis metode dan prosedur pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan dan isi/materi pembelajaran. 

6. System perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

lembaga dan kebutuhan peserta didik ataupun sesuai dengan tuntutan 

kurikulum  

7. System evaluasi baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil untuk 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penentuan 

kualitas pembelajaran atau pencapaian target kurikulum. 

8. Prosedur penggunaan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti, 

laboratorium, microteaching termasuk prosedur penyelenggaraan 

praktik mengajar, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hakekat R&D seperti yang telah dijelaskan, sebagai 

salah satu metode dalam penelitian pendidikan, R&D memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. R&D bertujuan untuk menghasilkan produk dalam berbagai 

aspek pembelajaran dan pendidikan, yang baiasanya produk 

tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahn 

tertentu. Dengan demikian R&D tidak berhubungan dengan 

klarifikasi atau pengujian suatu teori, atau menghasilkan prinsip-

prinsip tertentu seperti pada jenis penelitian yang lain. Kalaupun 
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R&D menghasilkan prinsip, dalil atau hukum, maka semua itu 

tidak terlepas dari produk yang dihasilkan 

2. Proses pelaksanaan R&D diawali dengan studi atau survey 

pendahuluan yang dilakukan untuk memahami segala sesuatu 

yang terlaksana di lapangan sesuai dengan objek pengembangan 

yang dapat digunakan. Survey pendahuluan diperlukan sebagai 

dasar dalam pengembagan desain. Survey pendahuluan 

dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. 

3. Proses pengembangan dilakukan secara terus-menerus dalam 

beberapa siklus dengan melibatkan subjek penelitian dalam 

lapangan yang nayat tanpa menggangu system dan program yang 

sudah direncanakan dan ditata sebelumnya. Oleh sebab itu, 

dalam proses pelaksanaanya menggunakan action research 

merupakan metode penelitian yang sering digunakan, dengan 

menggunakan instrument penelitian catatan lapangan dan catatan 

observasi. 

4. Pengujian validasi dilakukan untuk menguji keandalan model 

hasil pengembangan (validasi eksternal) maupun keandalan 

dilihat dari sisi hasil belajar (validasi internal). Subjek penelitian 

yang terlibat dalam pengujian validasi adalah subjek di luar 

pengembangan yang terdiri atas subjek berkategori kurang, 

sedang dan baik. 
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5. R&D tidak menguji teori tertentu atau menghasilkan prinsip, 

dalil atau hukum kecuali yang berkaitan dengan apa yang sedang 

dikembangkan
2
.  

B. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung pada bulan April di semester genap tahun 2016/2017 

C. Prosedur Penelitian Pengembangan  

Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan media instruksional oleh Borg dan Gall. Produk yang dihasilkan 

berupa Bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis Saintifik pada materi Iman 

kepada Malaikat- Malaikat Allah kelas VII di SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang 

dapat digunakan oleh para guru dan siswa dalam meningkatkan minat pembelajaran 

yang berimplementasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Bahan ajar berupa 

Modul Pendidikan Agama Islam. 

Model Borg and Gall dalam Sugiyono ini meliputi: 1) Potensi dan 

Masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4)  Validasi Desain, 5) Perbaikan 

desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi produk, 8) Uji coba pemakaian, 9) Revisi 

produk, 10) Produk Massal. Prosedur pengembangan tersebut dapat diliat pada 

gambar 3.1 

 

                                                           
2
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013) hl. 130-133 
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Skema Prosedur Pengembangan Model Borg and Gall 

 

   

 

   

  

 

   

  

 

 

 

                                Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Produk
3
 

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, uji coba produk di lapangan untuk menguji kemenarikan suatu 

produk. Dalam penelitian pengembangan ini dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diharapkan dalam 

lembaga pendidikan. Tetapi, penulis membatasi langkah-langkah penelitian 

pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan mengingat 

waktu yang tersedia dan biaya yang terbatas.Produk akhir dari penelitian 

                                                           
3
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pengembangan ini adalah bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis pendekatan 

Saintifik. 

1. Potensi dan Masalah  

Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah Bahan ajar PAI 

Berbasis Saintifik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan masalah dalam 

penelitian pengembangan ini adalah modul yang dipakai di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung belum memuat karakteristik dalam modul salah satunya belum memuat 

tujuan pembelajaran yang jelas, serta belum tersedianya contoh dan ilustrasi yang 

mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran. Dari segi tampilan pun masih 

kurang menarik, dari segi bahasa masih menggunakan bahasa yang sederhana dan 

komunikatif serta materi yang belum sesuai dengan kurikulum dan susah untuk 

dipelajari. LKS dan bahan ajar lainnya masih terkesan membosankan untuk dipelajari 

sehingga diperlukan adanya Bahan ajar  PAI berbasis Pendekatan Saintifik. 

2. Mengumpulkan Informasi  

Setelah 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 di lakukan dengan cara melakukan observasi terhadap beberapa bahan 

ajar yang dipakai di sekolah dan wawancara dengan salah seorang guru PAI kelas 

VIIdan angket yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemampuan, sikap serta 

keterampilan karakteristik sumber belajar yang diinginkan. Adapun langkah-langkah 

penyusunan instrumen untuk analisis kebutuhan guru dan peserta didik yaitu: 
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a. Langkah-langkah penyusunan instrumen analisis kebutuhan guru 

sebagai berikut: 

1) Menanyakan mengenai sumber belajar PAI yang ada  

2) Menuliskan pertanyaan berdasarkan kisi-kisi instrumen yang 

telah ditentukan. 

b. Langkah-langkah penyusunan instrumen analisis kebutuhan 

peserta didik sebagai berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen analisis kebutuhan 

pengembangan bahan ajar PAI dengan pendekatan Saintifik 

yang meliputi;  aspek yang ingin diketahui dan indikatornya, 

minat peserta didik dan kebutuhan akan sumber belajar. 

2) Menuliskan pertanyaan yang berupa pilihan ganda dengan kisi-

kisi yang telah ditentukan. 

Setelah wawancara dengan guru PAI kelas VII di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung dan pemberian angket kebutuhan siswa tentang bahan ajar, langkah 

selanjutnya mendesai produk berupa Bahan Ajar PAI berbasis Pendekatan Saintik. 

Peneliti akan mendesain  produk dengan karakteristik modul yaitu memuat tujuan 

pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar, memuat materi pembelajaran yang disusun dalam unit-unit 

kegiatan tertentu sehingga memudahkan untuk dipelajari, tersedia contoh dan ilustrasi 

yang mendukung kejelasan materi, terdapat soal-soal latihan tugas dan sejenisnya, 

dan kontekstual yaitu materi yang disajikan terkait dengan lingkungan peserta didik. 
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3. Desain Produk  

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal 

bahan ajar PAI dengan pendekatan Saintifik. Sehingga bermanfaat bagi guru dan 

peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada penulisan bahan ajar 

PAI dengan pendekatan Saintifik mengikuti tehnik penulisan bahan ajar yang telah 

ditentukan BSNP. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan bahan 

ajar berupa modul ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tema 

b. Membuat pemetaan KI 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 KI 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  
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4. Validasi Desain 

Setelah produk awal yang sudah selesai dibuat, langkah selanjutnya 

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

mengkaji aspek sajian materi berupa kesesuaian materi dengan kurikulum (standar 

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

sebagai berikut: 

a.   Instrumen validasi ahli materi 

 Langkah-langkah penyusunan instrumen uji ahli materi adalah 

sebagai berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen uji materi kebutuhan 

pengembangan bahan ajar PAI dengan pendekatan Saintifik 

yang meliputi aspek yang ingin diketahui dan indikator. 

Aspeknya yaitu kualitas isi, kebahasaan, dan materi. 

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 instrumen berdasarkan indikator penilaian yang telah 

ditentukan 
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b. Instrumen validasi ahli media 

 Langkah-langkah penyusunan instrumen uji ahli media adalah sebagai 

berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrument uji desain kebutuhan 

pengembangan bahan ajar PAI dengan pendekatan Saintifik 

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 kesesuaian desain dan layout bahan ajar. 

3) Menuliskan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

4) Menuliskan indikator 

5) Menuliskan tema pembelajaran  

6) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk 

menilai bahan ajar yang telah dibuat. 

7) Menyusun instrumen berdasarkan indikator penilaian yang telah 

ditentukan 

5.    Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, maka 

dapat diketahui kelemahan dari modul tersebut.Kelemahan tersebut kemudian direvisi 

untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. 
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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 PAI dengan pendekatan Saintifik  ini menarik sebagai bahan ajar. 

Uji coba produk dilakukan dengan uji coba terbatas  yang diambil secara acak dengan 

menggunakan tehnik simple random sampling. Peserta didik tersebut akan 

mengerjakan Modul yang dikembangkan lalu memberikan pendapat tentang tampilan 

dan keterbacaan bahan ajar PAI hasil pengembangan dalam bentuk angket tanggapan 

peserta didik
4
. 

Uji coba terbatas akan dilakukan pada 25 peserta didik SMP NEGERI 5 

Bandar Lampung, pada uji coba ini masing-masing responden diberikan angket terdiri 

dari 10 pertanyaan dan format angket dapat dilihat pada lampiran. Prosedur 

pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

1) Menjelaskan kepada peserta didik tentang bahan ajar PAI berbasis 

pendekatan Saintifik yang telah dirancang dan mempraktekannya 

pada peserta didik, serta untuk mengetahui bagaimana reaksi 

peserta didik terhadap modul yang telah dibuat 

2) Mengusahakan agar peserta didik bersikap rileks dan 

mengemukakan pendapatnya tentang bahan ajar PAI berbasis 

Saintifik tersebut. 

                                                           
4
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung:Alfabeta, 2012), hlm 408 
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3) Memberikan instrumen uji coba terbatas yang berisi tentang 

komponen bahan ajar yang telah dibuat. 

4) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji coba 

terbatas dan 

5) Merekomendasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah 

diperbaiki oleh pembimbing.  

7. Revisi produk  

Dari hasil uji coba produk, apabila tanggapan pendidik maupun peserta 

didik mengatakan bahwa produk ini menarik. Kemudian dari segi kelayakan dan 

kebermanfaatan perangkat pembelajaran pada peserta didik SMP kelas VII SMP 

NEGERI 5 Bandar Lampung. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi pada metode penelitian ini menggunakan kelas VII di SMP 

NEGERI 5 Bandar Lampung. Kelas VII dipilih secara acak dengan tehnik simple 

random sampling yaitu tehnik dengan cara pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi itu. Dengan tehnik 

acak ini diharapkan mampu menjadikan sumber data yang diambil bisa mewakili 

keseluruhan peserta didik kelas VII di SMP NEGERI 5 Bandar lampung. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

1.   Angket  
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Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang 

yang akan diukur (responden)
5
. Angket diberikan kepada peserta didik sebagai 

responden uji dalam penelitian.Angket ini berisi rangkaian pertanyaan untuk 

mengetahui kemenarikan bahan ajar PAI dengan pendekatan berbasis Saintifik. Dari 

angket ini akan digali informasi ketertarikan peserta didik pada bahan ajar PAI 

dengan pendekatan berbasis Saintifik. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk Tanya jawab 

dengan tatap muka yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian
6
. Wawancara dilakukan secara struktur dengan menggunakan angket. 

3. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah suatu tehnik yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis
7
. 

Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat apa 

kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengetahui presentasi keterlaksanaan bahan ajar PAI dengan pendekatan Saintifik. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
5
Ibid, hlm 199 

6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka 

Cipta.Cet 14 , 2010) hlm 194 
7
Ibid hlm 33 
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1) Wawancara dengan guru PAI mengenai kebutuhan bahan ajar 

dan lembar  angket respon dan kebutuhan  peserta didik. 

2) Lembar angket kemenarikan bahan ajar PAI dengan pendekatan 

Saintifik 

3) Lembar angket validitas ahli untuk penilaian kualitas modul 

bahan ajar PAI dengan pendekatan Saintifik. 

G. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis 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: 

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. 

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 berfikir dan mengetahui segala tindakan yang terjadi selam 

proses penelitian berlangsung serta segala tindak lanjutnya. 
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c. Reduksi Data  

Kegiatan dalam reduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mentransfer data kasar ke catatan lapangan. 

d. Verifikasi dan interpretasi 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 bahan ajar PAI 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  PAI yang telah 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 setiap kriteria dengan   

ketentuan sebagai berikut:
8
 

                                                           
8
Op.cit, hlm 137 
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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 dibawah 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 pertanyaan menggunakan 

rumus sebagai berikut:
9
 

                     P=  jumlah skor hasil pengumpulan data X 100% 

                Jumlah skor kriterium 

Keterangan: 

P : Presentase kelayakan 

c. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan 

aspek dengan melihat Tabel 3.2 dibawah ini
10

. 

                                                           
9
 Ibid,hlm.138 
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                                                           Tabel 3.2 

Range persentase dan kriteria kualitatif program 

Skor Persentase 

(%) 

Interpretasi 

0-20 Sangat Kurang 

21-40 Kurang 

41-60 Cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

 

                                                                                                                                                    
10

 Ibid, hlm 139 
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                                                         BAB IV 

                          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian mengenai pengembangan bahan ajar PAI berbasis 

Pendekatan Saintifik yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

 

1. Analisis produk yang akan dikembangkan 

Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

dengan guru mata pelajaran PAI kelas VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan 

observasi terhadap  bahan ajar yang digunakan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

serta angket analisis kebutuhan peserta didik terhadap bahan ajar yang digunakan. 

Hasil wawancara, observasi dan angket analisis kebutuhan adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar yang digunakan di sekolah masih menggunakan buku paket 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

b. Modul yang digunakan di sekolah masih banyak kekurangannya dari 

segi materi, tampilan dan isi sehingga diperlukan pengembangan 

bahan ajar modul PAI berbasis Pendekatan Saintifik 

c. Bahan ajar yang dikembangkan adalah materi Iman kepada Malaikat-

Malaikat Allah swt SMP 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 dan mengumpulkan 

beberapa bahan ajar yang digunakan di sekolah baik berupa silabus pembelajaran, 

RPP PAI SMP, buku paket, LKS, dan  modul. 

    Dalam proses ini, peneliti tidak serta merta merubah isi materi yang ada, 

namun menghubungkan materi dari beberapa sumber yang sesuai dengan pendekatan 

Saintifik, 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, Standar Kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan materi, kemutakhiran 

teori, mendorong keingintahuan peserta didik, serta pengayaan. Standar kompetensi 

pada materi ini adalah memahami makna  Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt. 

Sedangkan kompetensi dasar pada materi ini adalah Beriman kepada malaikat-

malaikat Allah swt, menghayati perilaku displin sebagai cerminan iman kepada 

malaikat, serta menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada 

Malaikat Allah swt. SK dan KD tersebut yang menjadi acuan dalam mengembangkan 

bahan ajar. 

b. Kelayakan penyajian Bahan ajar  

Bahan ajar yang dikembangkan berupa modul PAI dengan Pendekatan 

Saintifik sebagai sumber belajar yang disajikan dengan memperhatikan tehnik 



47 
 

penyajian yaitu: keruntutan konsep, pembangkit motivasi pada awal bab, melibatkan 

peserta didik, kertautan antar bab/sub alenia serta kesesuaian karakteristik mata 

pelajaran. Hal ini dapat dilihat  pada contoh dibawah ini: 

 

          

                    Gambar 4.1 tampilan awal bab Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

 

 

Informasi di atas merupakan informasi awal bab untuk mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari dalam satu bab 

kedepan. Disajikan tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat membaca dan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 
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c. Kelayakan kebahasaan Bahan Ajar 

Kebahasan dalam bahan ajar yang dikembangkan dilihat dari beberapa 

aspek yaitu 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 

peserta didik. Hal ini dapat dilihat pada contoh dibawah ini: 

                    

         Gambar 4.2  Tampilan salah satu tahapan dalam bahan ajar 
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Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa bahasa yang digunakan 

adalah bahasa sehari-hari agar mudah dipahami peserta didik dengan memperlihatkan 

peristiwa alam yang terjadi di dunia. Misalnya peserta didik dihadapkan pada fase 

mengamati dimana fase ini peserta didik diberikan tugas untuk mengamati gambar 

lalu memberikan tanggapan atas gambar tersebut. 

3. Validasi Ahli 

Dalam tahap ini, peneliti mengadakan validasi uji kelayakan bahan ajar 

beberapa ahli, yaitu ahli Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari dosen PAI Bapak 

Dr.Iman Syafe’I, M.Ag, dan Guru bidang Studi PAI di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung Ibu Erwina Mutiara Sari, M.Pd.I dan Bapak Muslimin,S.Pd.I sebagai ahli 

materi. Bapak Komarudin, M.Pd, Ibu Farida, MMSI dan Bapak Aswinni,S.Ag 

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

memberikan masukan untuk perbaikan. Berikut deskripsi hasil validasi desain oleh 

media dan ahli materi. 

a. Deskripsi hasil Validasi Desain oleh Ahli Media 

Aspek yang dinilai oleh ahli media yaitu aspek format, organisasi, 

daya tarik, ukuran huruf, dan konsistensi. 
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                                     Table 4.1 

    Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media Sebelum Revisi 

No Aspek Presentase Perolehan 

Skor (%) 

Kriteria 

1.  Format  64 Baik 

2.  Organisasi  70 Baik 

3.  Daya Tarik  78 Baik 

4.  Ukuran Huruf  73 Baik 

5.  Konsistensi  80 Baik 

           Total Aspek                73              Baik  

 

Penilaian validator pada aspek format diperoleh hasil dengan presentase 

64%, aspek organisasi diperoleh hasil dengan presentase 70%, aspek daya tarik 

diperoleh hasil dengan presentase 78%, aspek ukuran huruf diperoleh hasil dengan 

presentase 73%, dan pada aspek konsistensi diperoleh hasil dengan presentase 80%. 

Meskipun telah memasuki kriteria baik untuk aspek format, organisasi, daya tarik, 

ukuran huruf, dan konsistensi yang telah divalidasi, masih perlu adanya revisi pada 

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

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

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

pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh hasil sebagai berikut: 
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                                           Table 4.2 

      Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media setelah Revisi 

No Aspek Presentase Perolehan 

Skor (%) 

Kriteria 

1.  Format  89 Sangat Baik 

2.  Organisasi  96 Sangat Baik 

3.  Daya Tarik  91 Sangat Baik 

4.  Ukuran Huruf  89 Sangat Baik 

5.  Konsistensi  87 Sangat Baik 

            Total Aspek                90        Sangat Baik  

 

Penilaian validator setelah dilakukannya revisi I pada aspek format 

diperoleh hasil dengan presentase 89%, aspek organisasi diperoleh hasil dengan 

presentase 96%, aspek daya tarik diperoleh hasil dengan presentase 91%, aspek 

ukuran huruf diperoleh hasil dengan presentase 89%, dan pada aspek konsistensi 

diperoleh hasil dengan presentase 87%  dan setelah dilakukannya revisi I revisi 

presentase total dari semua aspek bahan ajar yang dinilai menjadi 90%. Presentase 

perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai dengan table 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. Menurut ahli media tahap revisi I pengembang telah 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam bahan ajar yang telah dibuat 

oleh pengemban. Setelah dilakukan dua kali tahapan validasi dengan melakukan 
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revisi dapat dilihat hasil sebelum dan setelah revisi bahan ajar pada diagram batang di 

bawah ini. 

Presentase Perolehan Skor Ahli Media Sebelum dan Sesudah Revisi Bahan Ajar 

(%) 

 

             Gambar 4.3 presentase skor validasi ahli media sebelum dan sesudah revisi  

Diagram diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil sebelum 

dan setelah adanya revisi pada bahan ajar. Aspek Organisasi mengalami peningkatan 

yang sangat drastis diantara aspek yang lainnya. Sedangkan aspek Konsistensi hanya 

mengalami peningkatan yang sangat sedikit. Melihat hasil diatas diatas seharusnya 

masih perlu adanya perbaikan pada bahan ajar, hanya saja dikarenakan waktu yang 

tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan, dengan begitu pengembang 

melakukan perbaikan di luar prosedur penelitian yang telah dilakukan. 

0

20

40

60

80

100

120

Format Organisasi Daya Tarik Ukuran 
Huruf 

Konsistensi Total Aspek 

Sebelum Revisi 

Sesudah Revisi 



53 
 

b. Deskripsi Hasil Validasi Desain oleh Ahli materi  

Aspek yang dinilai oleh ahli materi yaitu aspek kualitas isi, ketepatan 

cakupan, bahasa dan evaluasi . 

                                  Table 4.3 

    Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Sebelum Revisi 

No. Aspek Presentase Perolehan 

Skor (%) 

Kriteria 

1.  Kualitas Isi  84
 

Sangat Baik 

2.  Ketepatan Cakupan 78 Baik  

3.  Bahasa  77  Baik 

4.  Evaluasi  82 Sangat Baik 

Total Aspek 81 Sangat Baik 

 

Penilaian validator pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan 

presentase 84%, aspek ketepatan cakupan diperoleh hasil dengan presentase 78%, 

aspek bahasa diperoleh hasil dengan presentase 77%, dan pada aspek evaluasi 

diperoleh hasil denga presentase 82%. Meskipun telah memasuki kriteria sangat baik 

untuk kualitas isi,  baik untuk ketepatan cakupan,  baik untuk bahasa dan sangat baik 

untuk evaluasi yang telah divalidasikan tetapi masih perlu adanya perbaikan  yang 

harus diperbaiki dari bahan ajar tersebut. Setelah dilakukannya revisi bahan ajar, 

validasi tahap kedua dilakukan oleh peneliti untuk melihat kuliats 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. 
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                                 Tabel  4.4 

Hasil validasi Desain Oleh Ahli Materi Setelah Revisi 

No. Aspek Presentase Perolehan 

Skor (%) 

Kriteria 

1.  Kualitas Isi  94 Sangat Baik 

2.  Ketepatan Cakupan 90 Sangat Baik 

3.  Bahasa  87 Sangat Baik 

4.  Evaluasi  91 Sangat Baik 

Total Aspek 91 Sangat Baik 

Penilaian validator setelah dilakukannya revisi I pada aspek kualitas 

Isi diperoleh hasil dengan presentase 94%, aspek ketepatan cakupan  diperoleh hasil 

dengan presentase 90%, aspek bahasa diperoleh hasil dengan presentase 87%, dan 

pada aspek evaluasi  diperoleh hasil dengan presentase 91%  dan setelah 

dilakukannya revisi I revisi presentase total dari semua aspek bahan ajar yang dinilai 

menjadi 91%. Total presentase perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 

3.2 dan diperoleh kesimpulan bahan ajar ini menurut ahli materi termasuk dalam 

kriteria sangat baik digunakan dalam pembelajaran PAI. Hasil perhitungan 

selengkapnya disajikan pada lampiran. Sebelum revisi sebenarnya saat validasi tahap 

pertama hasil dari validasi ahli materi untuk bahan ajar Modul PAI berbasis 

Pendekatan Saintifik sudah sangat baik, akan tetapi masih perlunya perbaikan yang 

harus direvisi, sehingga peneliti melakukan validasi tahap kedua. 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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Presentase Perolehan Skor Ahli Materi Sebelum dan Sesudah Revisi Bahan Ajar                  

(%) 

 

               Gambar 4.4 Presentase skor validasi Ahli Materi sebelum dan sesudah revisi  

 

   Diagram diatas menjelaskan bahwa adanya perbedaan hasil sebelum 

dan sesudah adanya revisi bahan ajar. Aspek kualitas isi mengalami peningkatan 

dibanding dengan aspek yang lain, hanya saja tidak diikurti dengan peningkatan yang 

sangat tajam pada aspek yang lainnya. Melihat hasil di atas seharusnya tidak perlu 

adanya revisi pada saat validasi tahap pertama karena presentase skor yang diperoleh 

sebelum revisi sudah memasuki kriteria sangat baik hanya saja masih perlu adanya 

perbaikan yang harus dilakukan peneliti untuk menguji kelayakan dari bahan ajar PAI 

Berbasis Pendekatan Saintifik. 
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4.Revisi Produk I 

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

atas ada beberapa poin yang belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, 

yaitu:  kualitas materi dengan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan 

sehari-hari, alat evaluasi mampu mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik, 

kesesuaian dengan kompetensi dasar, sistematika isi secara keseluruhan, dan 

penggunaan modul untuk pembelajaran mandiri maupun pembelajaran 

kelompok/kelas serta kesesuaian desain cover dan sampul. Setiap ahli memberikan 

kritik dan sarannya untuk setiap poin di atas 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 sumber belajar. Kritik dana saran para ahli dijadikan 

acuan untuk merevisi bahan ajar yang telah dibuat peneliti. Berikut adalah revisi 

produk berdasarkan ahli media dan ahli materi. 

a. Ahli Media I 

Berdasarkan lembar instrument validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media I yaitu Ibu FARIDA, S.Kom,MMSI menilai bahwa bahan ajar  

PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Iman Kepada Malaikat-Malaikat 

Allah swt yang dikembangkan masih harus diperbaiki dengan beberapa saran yaitu: 

huruf pada modul harus lebih diperkecil, spasi pada modul harus diperkecil, latar 

belakang dan tulisan harus dibuat lebih kontras, tambahkan cover belakang, dan pada 

halaman 6 perlu diperbaiki tampilannya. Revisi yang dilakukan oleh peneliti adalah 
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dengan memperkecil huruf dan spasi pada modul, latar belakang dan tulisan dibuat 

lebih kontras. Berikut tampilan bahan ajar yang belum direvisi: 

                                        

                        Gambar 4.5 tampilan huruf dan spasi yang belum direvisi 
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                                Gambar 4.6 tampilan huruf dan spasi setelah direvisi 

b. Ahli Media II 

Berdasarkan lembar instrument validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media II yaitu Bapak Komarudin, M.Pd menilai bahwa bahan ajar PAI 

berbasis Pendekatan Saintifik materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt yang 

dikembangkan masih harus diperbaiki dengan beberapa saran yaitu: spasi pada bahan 

ajar jangan terlalu jauh, rata kanan dan rata kiri pada modul harus diperhatikan , dan 

pada tulisan tertentu harus dibuat Italic/ miring. Revisi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah: spasi pada modul dibuat tidak terlalu jauh, diatur kembali rata kanan dan rata 



59 
 

kiri pada modul dan tulisan tertentu dibuat Italic/ miring. Berikut tampilan bahan ajar 

sebelum dan sesudah revisi 

             

             Gambar 4.7 tampilan bahan ajar sebelum revisi  
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   Gambar 4.8 Tampilan bahan ajar sesudah revisi  

c. Ahli Media III 

Berdasarkan lembar instrument validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media III yaitu Bapak Aswinni S.Ag  Guru PAI SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung  menilai bahwa modul PAI berbasis Pendekatan Saintifik materi Iman 

kepada Malaikat-Malaikat Allah swt yang dikembangkan masih harus diperbaiki 

dengan beberapa saran yaitu: tulisan pada bahan ajar harus center/lurus, dibawah 

materi harus diberi tulisan bahan ajar berbasis Pendekatan Saintifik untuk kelas VII 

agar lebih jelas dan tulisan pada kolom jangan terlalu mepet . Revisi yang dilakukan 

oleh peneliti adalah: tulisan pada modul center/lurus, dibawah materi diberi tulisan 
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Bahan ajar berbasis Pendekatan Saintifik untuk kelas VII dan tulisan pada kolom 

tidak  terlalu mepet. Berikut tampilan bahan ajar sebelum dan sesudah revisi: 

                

        Gambar 4.9 Tampilan tulisan bahan ajar sebelum revisi 
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                         Gambar 4.10 Tampilan tulisan bahan ajar sesudah revisi 

d. Ahli Materi I 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi I yaitu Bapak Dr. Iman Syafe’i, M.Ag menilai bahwa bahan ajar 

PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah 

swt yang dikembangkan sudah baik, saran beliau yaitu tambahkan dalil-dalil terkini 

dengan materi baik dari Al-Quran maupun dari Hadis, kemudian gambar pada bahan 

ajar harus disesuaikan dengan tema yang tepat berdasarkan materi. Penulis telah 

merevisi sesuai dengan saran dari ahli materi salah satu contohnya yaitu sebagai 

berikut: 
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                        Gambar 4.11 Tampilan dalil tentang malaikat sebelum direvisi  
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                              Gambar 4.12 Tampilan dalil tentang malaikat  sesudah revisi 

e. Ahli Materi II 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi II yaitu Ibu Erwina Mutiara Sari, M.Pd.I guru PAI SMP Negeri 5 

Bandar Lampung menilai bahwa bahan ajar  PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada 

materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt sudah baik, saran beliau yaitu 

gambar yang disajikan harus sesuai dengan nalar peserta didik dan materi yang ada di 

bahan ajar tersebut. Penulis telah merevisi sesuai dengan saran ahli materi salah satu 

contohnya yaitu: 
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             Gambar 4.13 Tampilan gambar sebelum direvisi 

                                  

                                      Gambar 4.14 Tampilan gambar sesudah direvisi  



66 
 

f. Ahli Materi III 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi II yaitu Bapak Muslimin S.Pd.I  Guru PAI SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung menilai bahwa bahan ajar PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada materi 

Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt sudah baik, saran beliau hapus atau buang 

soal yang tidak bisa difahami oleh peserta didik serta . Penulis telah merevisi sesuai 

dengan saran ahli materi salah satu contohnya yaitu: 

              

            Gambar 4.15 Tampilan soal sebelum revisi  
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                                         Gambar 4.16 Tampilan soal sesudah revisi 

5. Uji coba  

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

diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji coba terbatas  yang terdiri 

dari 25 siswa pada kelas VII  di SMPN 5 Bandar Lampung, uji coba terbatas ini 

dilakukan untuk menyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. 

Hasil uji coba bahan ajar PAI pada peserta didik dilakukan dengan sepuluh 

pertanyaan, untuk lebih jelasnya terdapat dilampiran. Peserta didik berpendapat 

bahwa bahan ajar PAI mempunyai tampilan yang menarik, bahasa yang digunakan 

sangat komunikatif, materi didalam modul mudah dipahami, bahan ajar tersebut 

memudahkan dalam pembelajaran PAI, dan setuju jika disusun bahan ajar PAI pada 

materi selanjutnya. Sehingga dari pendapat peserta didik tersebut dapat diambil 

disimpulkan bahwa bahan ajar PAI yang telah dikembangkan oleh pengembang 
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mendapat respon positif dan dapat digunakan sebagai bahan ajar peserta didik dalam 

pembelajaran PAI. Daftar nama-nama siswa yang dipilih melalui teknik simple 

random sampling sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

  Nama-nama siswa  kelas VII  uji coba terbatas Bahan ajar 

No. Nama Siswa 

1.  Echa Oktaria 

2.  Zulva Astrid Assihab 

3.  Renvi Kaananda 

4.  Nabila Aini 

5.  Zahra Mastina Haq 

6.  Annisa Putri Arifa 

7.  Devina Aulia 

8.  Abil Saputra 

9.  Fitria Maharani 

   10. Pratiwi Pitriansah 

        11. Dadang Surya Winata 

   12.  Deswita 

   13. Sekar Ayu Wulandari 

   14.  Aiman Abtal 

   15.  M.Maulana 

   16.  Achmad Sofani 

   17.  Aditya Pratama 

   18. M. Rizky Ramadhani 
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   19. Arya Santora 

   20.  Maharani Kartika Putri 

   21.  Raihan Saputra 

   22.  M. Galang Setiadi 

   23.  Nyimas Ajeng Werdiningsih 

   24.  Desi Hadelia 

  25.  Tegar M.E 

 

6. Revisi Produk II 

Setelah dilakukan uji coba terbatas  untuk mengetahui kemampuan bahan 

ajar PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat 

Allah swt. 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 Iman kepada Malaikat-

Malaikat Allah swt. 

B. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan 

agama Islam  berbasis Pendekatan Saintifik  pada materi Iman kepada Malaikat-

Malaikat Allah . Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu analisis produk 

yang akan dikembangkan, uji validasi produk, revisi produk, uji coba produk, revisi 

tahap akhir.  

 

 



70 
 

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 kelayakan 90%. Berdasarkan 

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

dengan tingkat kelayakan sebesar 90%. 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 Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt, produk akhir berupa 

bahan ajar  PAI berbasis Pendekatan Saintifik sebagai bahan ajar siswa SMP/MTs 

kelas VII merupakan produk yang telah meleawati tahap revisi pertama dan kedua. 

Berikut ini adalah kajian produk pengembangan bahan ajar  PAI  berbasis Pendekatan 

Saintifik sebagai bahan ajar siswa untuk SMP/MTs kelas VII pada materi Iman 

kepada malaikat-malaikat Allah swt: 

a. Tampilan Awal 

  Tampilan awal berupa cover/sampul bahan ajar yang berisi tentang judul 

bahan ajar yaitu bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis Pendekatan Saintifik 

pada materi Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah , nama pengarang bahan ajar, dan  

kelas. Berikut ini tampilan dari cover sampul bahan ajar: 
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                           Gambar 4.17 Tampilan cover sampul 

b. Tampilan daftar isi 

Tampilan ini bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah mencari 

halaman yang akan dipelajari. Berikut tampilan dari daftar isi di bawah ini: 



72 
 

                      

                                 Gambar 4.18 Tampilan daftar isi bahan ajar 

c. Tampilan Petunjuk Pengunaan Modul 

  Tampilan ini memberi tahu tentang cara menggunakan bahan ajar ini 

kepada peserta didik dan juga kepada guru 
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                                    Gambar 4.19 Tampilan petunjuk penggunaan bahan ajar 

d. Tampilan KI dan KD 

  Tampilan KI dan KD yang berisi tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar. 
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                                              Gambar 4.20 tampilan KI dan KD bahan ajar 

e. Tampilan Pendahuluan 

Tampilan ini memberi sedikit materi yang ada di dalam modul. 

Berikut tampilan pendahuluan di bawah ini: 
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                                   Gambar 4.21 Tampilan Pendahuluan 

f. Tampilan Deskripsi bahan ajar  

  Tampilan deskirpsi bahan ajar yang berisi tentang gambaran atau isi 

materi yang ada di dalam modul . 
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                                           Gambar 4.22 Tampilan deskripsi bahan ajar 

g. Tampilan tahapan Saintifik  

Tampilan ini menunjukan bahwa bahan ajar yang digunakan berbasis 

Pendekatan Saintifik. Berikut contoh gambar tahapan Saintifik di dalam modul: 
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                          Gambar 4.23 Tampilan tahapan bahan ajar 

h. Rangkuman  

Tampilan ini menunjukkan semua materi yang dipelajari dipaparkan secara 

singkat di dalam rangkuman. Berikut gambar tampilan rangkuman: 
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                       Gambar 4.24 tampilan rangkuman di dalam bahan ajar 
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             BAB V 

               KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan bahan ajar PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada materi 

Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah swt kelas VII di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode Research and 

Deveploment (R&D). Model yang dikembangkan dalam penelitian dan 

pengembangan ini ada 7 tahap dari model Sugiyono yang mencakup: 1) 

Potensi dan Masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi 

Desain, 5) Revisi Desain, 6) Uji coba Produk, 7) Revisi Desain. Data 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan angket. Tehnik Analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

2. Bahan ajar  PAI berbasis Pendekatan Saintifik pada materi Iman kepada 

Malaikat-Malaikat Allah swt untuk kriteria tampilan (media) dalam 

kategori sangat baik dengan memiliki tingkat kevalidan mencapai nilai 

90%, untuk kesesuaian materi dalam kategori sangat baik juga dengan 

memiliki tingkat kevalidannya mencapai nilai 91%. Sehingga untuk 

keseluruhan Modul PAI ini termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan 

demikian bahan ajar PAI berbasis Pendekatan Saintifik dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar, hal ini Modul PAI sebagai penunjang pembelajaran ini 
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dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pembelajaran. 

3. Respon peserta didik terhadap bahan ajar PAI berbasis Pendekatan 

Saintifik yang dikembangkan mendapatkan respon positif dari peserta 

didik. 

B. Saran 

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Cakupan materi yang disampaikan sebaiknya diperluas lagi, baik 

penjabaran materi, fase/ tahapan Saintifik atau soal-soal latihan 

lebih diperkaya lagi. 

2.  Layout lebih dibuat rapih, misalnya pada penyajian materi, 

susunan gambar dan animasi. 

3. Pembuatan Modul PAI harus didukung dengan kemampuan Grafis 

seperti Corel Draw dan Adobe Photoshop. 
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Kisi-Kisi Instrumen Pengembangan Bahan Ajar Modul PAI Berbasis Pendekatan Saintifik 

Pada materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah kelas VII di Smp Negeri 5 Bandar 

Lampung 

 

                                            PEDOMAN OBSERVASI 

a) Bahan ajar yang dipakai pada saat proses pembelajaran 

b) Kelebihan dan kekurangan modul yang sudah ada di sekolah  

c) Kelebihan dan kekurangan bahan ajar yang lain (LKS dan buku cetak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Kisi-kisi angket respon peserta didik 

           Tabel 2. 

No  Aspek  Indikator  No butir 

1.  Isi/materi  Materi mudah difahami  1,2,3 

2.  Penyajian  Kelengkapan informasi 

dalam bahan ajar  

4,5 

3.  Bahasa  Bahasa mudah dipahami 6,7,8 

4.  Kegrafikan  Jenis huruf dan gambar 

yang digunakan  

9,10 

 

b. Kisi-kisi Instrumen lembar angket validasi materi 

            Tabel 3. 

Aspek Indikator No butir 

Kualitas Isi  a. Isi benar dari sudut pandang displin 

ilmu 

b. Tidak mengandung konsep yang 

salah  

c. Informasi pada modul memberikan 

pengetahuan baru 

d. Memberikan pengalaman belajar 

pada siswa 

e. Mengajak siswa aktif dalam 

pembelajaran  

f. Menghubungkan ilmu pengetahuan 

dengan kehidupan sehari-hari  

 

 

1,2,3,4,5,6 

Ketepatan 

cakupan 

a. Kesesuaian dengan kompetensi Inti 

b. Kesesuaian dengan kompetensi dasar  

c. Kesesuaian dengan kehidupan sehari-

hari 

d. Kesesuaian dengan kognitif siswa  

7,8,9,10 

Bahasa  a. Bahasa untuk menjelaskan konsep 

mudah dipahami 

b. Kalimat yang digunakan untuk 

11,12 



menjelaskan konsep tidak 

mangandung makna ganda 

Evaluasi  a. Alat evaluasi mampu mengukur 

ketercapaian kompetensi peserta 

didik  

b. Soal-soal pada evaluasi mudah 

dipahami 

c. Petunjuk evaluasi mudah dipahami, 

tepat dan jelas  

13,14,15 

 

d. Kisi-kisi instrumen lembar angket validasi media 

Tabel 4. 

Aspek  Indikator  No. butir  

Format  a. Kesesuaian format kolom  dengan 

ukuran kertas yang digunakan  

b. Kesuaian format kertas dan tata letak 

dan format pengetikan  

c. Tanda-tanda untuk penekanan 

(cetak/tebal/cetak miring) mudah 

ditangkap  

1,2,3 

 

Organisasi  a. Susunan/ urutan materi pelajaran  

b. Penempatan naskah, gambar dan 

ilustrasi 

c. Susunan dan alur antar bab, antar 

unit, dan antar paragraph mudah 

dipahami 

d. Organisasi antar judul, sub judul dan 

uraian mudah dipahami 

4,5,6,7 

Daya tarik  

 

a. Penampilan sampul modul  

b. Gambar/ ilustrasi menarik perhatian 

siswa, penempatan huruf tebal, 

miring, garis bawah dan warna 

menarik  

c. Pengemasan tugas dan latihan siswa 

menarik untuk siswa  

 

8,9,10 

 



Ukuran 

huruf 

 

 

 

 

 

a. Bentuk dan ukuran huruf mudah 

dibaca 

b. Kesesuaian perbandingan ukuran 

huruf judul, sub judul, dan naskah 

c. Ketepatan penggunaan huruf capital 

 

11,12,13 

 

 

 

Konsistensi  a. Bentuk huruf yang digunakan 

konsisten dari halaman ke halaman 

b. Kerapian jarak spasi antar bagian satu 

dengan yang lain 

14,15 

 

e. Kisi-kisi wawancara dengan guru PAI 

            Tabel 5. 

No. Komponen  Sub komponen  No. lembar 

Wawancara 

1.  Mengetahui 

informasi awal guru  

a. Lamanya guru 

mengajar di kelas VII 

1,2 

b. Jumlah siswa di kelas 

VII 

3,4 

c. Hasil belajar siswa 

sebelum dilaksanakan 

penelitian 

5,6 

2.  Mengetahui 

kelengkapan bahan 

ajar 

a. Bahan ajar yang 

digunakan guru dalam 

 proses pembelajaran  

 

7,8 

b. Kesulitan siswa dan 

guru dalam 

menggunakan bahan 

ajar yang ada di 

sekolah 

9,10 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

                     Nama guru   : 

                     Hari/tanggal wawancara : 

                     Tempat    : 

 

1. Berapa lama ibu mengajar di kelas VII? 

2. Berapa alokasi waktu yang ibu terima ketika mengajar di kelas VII? 

3. Berapa jumlah seluruh  siswa kelas VII? 

4. Berapa jumlah per kelas siswa kelas VII? 

5. Bagaimana kondisi kelas pada saat proses pembelajaran mata pelajaran PAI di kelas 

VII? 

6. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VII pada saat proses pembelajaran 

berlangsung? 

7.  Apa saja bahan ajar yang digunakan siswa kelas VII pada saat proses pembelajaran 

mata pelajaran PAI? 

8. Apa saja kekurangan dan kelebihan bahan ajar yang ada di sekolah? 

9. Apa saja kesulitan siswa saat mengerjakan bahan ajar yang ada di sekolah? 

10. Bagaimana ibu mengatasi siswa yang kesulitan mengerjakan bahan ajar yang ada di 

sekolah? 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA PADA GURU PAI KELAS VII SMPN 5 BANDAR LAMPUNG 

                                  Nama Guru                      : Erwina Mutiara Sari, M.Pd 

  Hari/tanggal wawancara: Kamis, 13 April 2017 

                                   Tempat                             : SMP Negeri 5 Bandar lampung 

Peneliti :  Berapa lama ibu mengajar di kelas VII dalam pembelajaran pendidikan agama  

Islam? 

Guru  : saya mengajar di kelas VII Paling lama 4 jam atau 2 jam .  

Peneliti : Berapa alokasi waktu yang ibu terima ketika mengajar di kekas VII?  

Guru  : alokasi waktu yang saya terima ketika mengajar PAI di kelas VII adalah 2x40 

menit untuk satu kali pertemuan atau bisa juga 3x40 menit untuk dua kali 

pertemuan dikarenakan pelajaran agama di sekolah umum diperbanyak jamnya. 

Peneliti : berapa jumlah seluruh siswa kelas VII ? 

Guru  : Kemungkinan ada 250 anak untuk kelas VIIA sampai VIIJ. 

Peneliti : berapa jumlah siswa perkelas kelas VII? 

Guru  : untuk satu kelas biasanya diisi 40 siswa bisa juga kurang bisa juga lebih. 

Peneliti : bagaimana kondisi siswa kelas VII saat berlangsungnya proses pembelajaran 

PAI? 

Guru  : siswa kelas VII ada yang terlihat aktif ada juga peserta didik yang kurang aktif 

pada saat proses pembelajaran . 

Peneliti : bagaimana hasil belajar siswa kelas VII pada saat proses pembelajaran PAI? 

Guru  : hasil belajar siswa kelas VII sangat beragam. Untuk kelas yang unggulan 

biasanya mereka mendapat nilai tertinggi untuk semua mata pelajaran termasuk 

mata pelajaran PAI dan untuk kelas yang lainnya hanya mendapat nilai standar 

untuk mata pelajaran PAI. 

Peneliti : apa saja bahan ajar yang digunakan siswa kelas VII pada saat proses 

pembelajaran PAI? 

Guru  : bahan ajar yang digunakan peserta didik adalah buku paket, LKS, dan Modul. 

Peneliti :  apa saja kekurangan dan kelebihan bahan ajar yang digunakan? 



Guru  : kelebihan dari bahan ajar yang digunakan bisa membantu siswa dalam 

mengerjakan soal-soal latihan dan bisa mempermudah guru untuk mengerjakan 

tugas dan kekurangan dari bahan ajar ini adalah dari segi tampilan untuk buku 

cetak, LKS, dan juga Modul sangat mononton dan membonsankan bagi peserta 

didik dan materi yang ada di bahan ajar tersebut belum bisa mengajak siswa 

untuk belajar mandiri . 

Peneliti : apasaja kesulitan siswa saat mengerjakan bahan ajar yang ada di sekolah? 

Guru : kesulitannya adalah siswa belum bisa memahami materi yang ada di bahan ajar 

tersebut dan terkadang sebagian dari siswa tidak ada yang mengerjakan soal-soal 

latihan Karena bahan ajar tersebut sangat membonsankan. 

Peneliti :   bagaiamana ibu mengatasi siswa yang kesulitan mengerjakan bahan ajar yang ada 

di sekolah? 

Guru  :   bisanya saya mengatasinya dengan mengiming-iming mereka dengan cara 

memberikan nilai besar jika mengerjakan soal-soal latihan yang ada di bahan ajar 

tersebut atau dengan menghukumnya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR NAMA VALIDATOR 

 

Ahli Materi 

Keterangan Validator 1 Validator 2 Validator 3 

Nama  Dr.Imam Syafe’i, 

M.Ag 

 

Erwina Mutiara 

Sari, M.Pd.I 

Muslimin, S.Pd.I 

NIP 19650219 199803 

1 002 
19770304 200312 

2003 

- 

Instansi  Dosen Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN 

Raden Intan 

Lampung  

Guru PAI SMPN 5 

Bandar lampung 

Guru PAI SMPN 5 

Bandar Lampung 

   

Ahli Media 

Keterangan Validator 1 Validator 2 Validator 3 

Nama FARIDA, 

S.Kom,MMSI 

 

Komarudin, M.Pd Aswinni, S.Ag 

NIP 197801282006042002 

 

- - 

Instansi Dosen Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN 

Raden Intan 

Lampung  

Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan 

IAIN Raden Intan 

Lampung 

Guru PAI SMPN 5 Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis Lembar Penilaian Para Ahli 

 

1. Ahli Media 

Hasil penilaian dari 3 ahli media sebelum revisi yaitu: 

Aspek format :    29    x    100% = 64% 

                            45      

  

Aspek organisasi :   42    x  100% = 70% 

                                60 

 

Aspek daya tarik :   35     x   100% = 78% 

                                 45 

 

Aspek ukuran huruf :  33   x 100% = 73% 

                                    45 

  

Aspek konsistensi :     24    x  100% = 80% 

                                    30 

                               

  Total Aspek :  163     x  100% = 73% 

                          225 

 

 

       Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media Sebelum Revisi 

No Aspek Presentase Perolehan Skor 

(%) 

Kriteria 

1.  Format  64 Baik 

2.  Organisasi  70 Baik 

3.  Daya Tarik  78 Baik 

4.  Ukuran Huruf  73 Baik 

5.  Konsistensi  80 Baik 

            Total Aspek  73 Baik  

 

Hasil penilaian dari 3 ahli media setelah revisi yaitu: 

 

Aspek format :    40   x    100% = 89% 

                            45      

  



Aspek organisasi :   55    x  100% = 96% 

                                60 

 

Aspek daya tarik :   41     x   100% = 91% 

                                 45 

 

Aspek ukuran huruf :  40   x 100% = 89% 

                                    45 

  

Aspek konsistensi :     26    x  100% = 87% 

                                    30 

                               

  Total Aspek :  202     x  100% = 90% 

                          225 

 

                     Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media setelah Revisi 

No Aspek Presentase Perolehan Skor 

(%) 

Kriteria 

1.  Format  89 Sangat Baik 

2.  Organisasi  96 Sangat Baik 

3.  Daya Tarik  91 Sangat Baik 

4.  Ukuran Huruf  89 Sangat Baik 

5.  Konsistensi  87 Sangat Baik 

            Total Aspek  90 Sangat Baik  

 

     Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media Sebelum dan Sesudah Revisi 

No Aspek Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1.  Format  64 89 

2.  Organisasi  70 96 

3.  Daya Tarik  78 91 

4.  Ukuran Huruf  73 89 

5.  Konsistensi  80 87 

            Total Aspek  73         90 

 

 

 



          Presentase Perolehan Skor Ahli Media Sebelum dan Sesudah Revisi Bahan Ajar (%) 

 

2. Ahli Materi 

Hasil penilaian dari 3 ahli materi sebelum revisi yaitu: 

Aspek Isi  :    76    x    100% = 84% 

                       90      

  

Aspek Cakupan :  47    x  100% = 78% 

                              60 

 

Aspek Bahasa :     23     x   100% = 78% 

                              30 

 

Aspek Evaluasi :    37   x   100% = 82% 

                               45 

  

  Total Aspek :     183     x  100% = 81% 

                             225 
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        Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Sebelum Revisi 

No. Aspek Presentase Perolehan Skor 

(%) 

Kriteria 

1.  Kualitas Isi  84
 

Sangat Baik 

2.  Ketepatan Cakupan 78 Baik  

3.  Bahasa  77  Baik 

4.  Evaluasi  82 Sangat Baik 

Total Aspek 81 Sangat Baik 

 

Hasil penilaian dari 3 ahli materi sebelum revisi yaitu: 

Aspek Isi  :    85    x    100% = 94% 

                       90      

  

Aspek Cakupan :  59   x  100% = 90% 

                              60 

 

Aspek Bahasa :     26    x   100% = 87% 

                              30 

 

Aspek Evaluasi :    41   x   100% = 91% 

                               45 

  

  Total Aspek :     206    x  100% = 91% 

                             225 

 

           Hasil validasi Desain Oleh Ahli Materi Setelah Revisi   

No. Aspek Presentase Perolehan Skor 

(%) 

Kriteria 

1.  Kualitas Isi  94 Sangat Baik 

2.  Ketepatan Cakupan 90 Sangat Baik 

3.  Bahasa  87 Sangat Baik 

4.  Evaluasi  91 Sangat Baik 

Total Aspek 91 Sangat Baik 

 



 

                     Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Sebelum dan Sesudah Revisi 

No. Aspek Sebelum Revisi  Sesudah Revisi  

1.  Kualitas Isi  84
 

94 

2.  Ketepatan Cakupan 78 90 

3.  Bahasa  77  87 

4.  Evaluasi  82 91 

Total Aspek 81 91 

 

       Presentase Perolehan Skor Ahli Materi Sebelum dan Sesudah Revisi Bahan Ajar                  

(%) 
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MODUL PEMBELAJARAN 
 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 

 

 

 

 

 

  Tema    : Iman kepada malaikat 

  Kelas    : VII ( Tujuh ) 

  Waktu   : 3 Jam Pelajaran 
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Dedi Noviyanto, M.Pd.I. 
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PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
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Kode Modul : PAI 7/6/2014 
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                                                                LEMBAR KERJA SISWA  

 

 

                                                                           TUJUAN 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : Meningkatkan keimanan kepada malaikat 

                             Kompetensi Dasar : 

                             1. Menjelaskan arti beriman kepada malaikat 

                             2. Menjelaskan tugas-tugas malaikat 
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RINGKASAN MATERI IMAN KEPADA MALAIKAT 

A. Pengertian Iman Kepada Malaikat  

Secara bahasa, iman berarti percaya. Malaikat adalah bentuk jamak dari Malak yang merupakan 

salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang tercipta dari cahaya. Adapun menurut istilah, maka Iman 

kepada Malaikat dapat diartikan dengan meyakini dengan sepenuh hati dan membenarkan 

bahwasannya Allah SWT telah menciptakan malaikat. Iman kepada malaikat merupakan salah satu 

rukun iman, sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, ketika Jibril 

bertanya kepada Rasulullah SAWW  Kemudian dia (Jibril) bertanya : “ Beritahukan aku tentang Iman “. 

Lalu Rasulullah SAWW bersabda: “ Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang 

buruk “, Hadits di atas menunjukkan bahwa beriman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun 

iman yang harus diimani oleh setiap muslim yang mengaku beriman.  

B. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. 

  Jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT sangat banyak dan kita tidak mengetahui 

dengan pasti jumlahnya. Al-Qur’an maupun Hadits tidak pernah menyebutkan mengenai jumlah para 

malaikat tersebut. Akan tetapi di dalam Kitabullah maupun Hadits Nabi SAWW, terdapat nama-nama 

malaikat yang hendaknya kita ketahui nama-nama serta tugasnya, yaitu :  

 

No  Nama Malaikat Tugas  

1. Jibril  Menyampaikan wahyu para nabi 

2.  Mikail  Membawa Rizqi 

3.  Raqib  Pencatat amal baik 

4.  Atid  Pencatat amal buruk 

5. Izrail  Pencabut nyawa 

6. Munkar  Penguji alam kubur 

7.  Nakir  Penguji alam kubur 

8.  Israfil  Peniup sangkakala penanda kiamat Qubra 

9.  Ridwan  Penjaga pintu Surga 

10. Malik  Penjaga pintu Neraka 
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Sifat malaikat sangat berlainan dengan manusia yang mempunyai potensi membangkang. Malikat 

diberikan sifat kepatuhan dan ketundukan secara sempurna kepada Allah SWT, sebagaimana 

disebutkan di dalam QS Ali Imran 45-47, dan QS Maryam 17-21.  

C. Perbedaan Malaikat dengan Makhluk gaib yang lainnya.  

Selanjutnya, kita akan bicarakan mengenai perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lain. 

Dalam hal ini adalah jin. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijlaskan sebagai berikut : 

1. Dari kejadiannya. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, sedangkan Jin 

diciptakan oleh Allah SWT dari api yang sangat panas, sebagaimana disebutkan oleh Allah 

SWT dalam QS al-Hijr 27. 

2.  . Sifatnya. 

  

No.                    Malaikat                        Jin  

1.  Tidak memiliki nafsu Memiliki nafsu 

2.  Selalu patuh pada Allah Ada yang patuh ada yang ingkar 

3.  Suci tidak berdosa  Dapat melakukan dosa dan 

kesalahan 

4.  Tidak berjenis kelamin Berjenis kelamin 

5.  Tidak beranak pinak Berkembang biak 

6.  Berumur panjang sampai kiamat Meninggal dunia 

7.  Tidak mempunyai sifat sombong  Dapat terhinggapi sifat sombong  

 

3.  Tujuan Penciptaan Malaikat diciptakan untuk senantiasa taat dan patuh kepada perintah 

Allah. Jiin diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana juga tujuan 

diciptakannya manusia. 

D. Hakikat Iblis, Setan, Tuyul, Genderuwo, Hantu Pocong dan lain-lain.  

Sesungguhnya Iblis sebelum dikutuk dan dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga, ia senantiasa 

menyembah kepada Allah SWT dan selalu bersama barisan para malaikat. Karena itulah, ketika Allah 

SWT memerintahkan para malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam, Iblis juga diperintah untuk 

sujud bersama para malaikat. Namun akhirnya ia menolak karena kesombongannya. Iblis berasal dari 

mahkluk jin, dan ia adalah satu-satunya jin yang tidak akan mati sampai kiamat nanti, akrena telah 

mendapatkan izin dari Allah SWT untuk tidak mati dan tugasnya adalah menggoda anak keturunan 

Adam supaya keluar dari jalan Allah SWT. Tetapi hamba-Nya yang Saleh tidak akan dapat digoda oleh 
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Iblis. Adapun syaitan adalah semua jin jahat yang akhirnya menjadi bala tentara Iblis di dalam 

menggoda iman para manusia dan jin yang beriman. Di dalam masyarakat, kita mengenal istilah 

Genderuwo, Hantu Pocong, Tuyul, Kemamang dan lain-lain. Sebenarnya mereka adalah para jin kafir 

atau syaitan yang menjadi bala tentara Iblis. Mereka bertugas untuk membelokkan aqidah kaum 

beriman, sehingga beberapa kalangan masyarakat ada yang mempercayai mengenai roh gentayangan 

dari orang-orang yang mati tidak wajar. Secara tidak sadar mereka telah ternoda iman dan aqidahnya. 

Karena keyakinan mereka bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul SAWW.  
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5. T E S 

 A. Tes Penguasaan konsep  

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar!  

1. Makhluk ciptaan Allah yang berasal dari cahaya adalah … 

 a. jin 

 b. manusia  

c. syaitan 

 d. malaikat 

 2. Mailaikat yang bertugas menjaga neraka adalah … 

 a. Malik  

b. Jibril  

c. Munkar  

d. Izrail  

3. Jumlah malaikat yang disebutkan di dalam Kitabullah dan Hadits adalah … 

 a. 10  

b. 23  

c. 100  

d. 99  

4. Makhluk Allah yang diciptakan dari api adalah … 

 a. Jin 

 b. Manusia  

c. Malikat 

 d. Hewan  

5. Dalil bahwa Jin diciptakan sebelum Adam terdapat dalam … 

 a. al-Baqarah:3  

b. an-Nahl:5  

c. al-Mulk:6  

d. al-Hijr:27  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

 6. Siapakah maikat Allah itu? Jelaskan!  

       Jawab : ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 7. Sebutkan 3 sifat dari jin!  

     Jawab: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

8. Sebutkan 4 nama malaikat beserta tugasnya !  

Jawab : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  

 

B. Tes Penerapan 

 Berdiskusilah dengan anggota kelompokmu mengenai topik-topik yang telah ditentukan oleh 

guru dan jelaskanlah kepada kelompok yang lain mengenai topik yang kamu diskusikan! 
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SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 
 

Satuan pendidikan : SMP Negeri 05 Bandar Lampung 
Kelas    : VII 
Kompetensi Inti  : 

 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami  pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang  ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait penomena dan kejadian yang tampak  mata). 

KI 4 : Mencoba,mengolah,  dan menyaji, dalam ranah konkret( menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan  sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori). 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Menghayati Al-Quran 
sebagai implementasi 

dari pemahaman 
rukun iman. 

1.2 Beriman kepada 
Allah SWT 

1.3 Beriman kepada 

malaikat Allah SWT 
1.4 Menerapkan 

ketentuan bersuci 
dari hadats kecil dan 
hadats besar 

berdasarkan syariat 
Islam (Usulan staf 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

khusus terkait 
dengan masalah haid 

sudah diakomodir 
pada kelas 4 SD/MI) 

1.5 Menunaikan shalat 

wajib berjamaah 
sebagai implementasi 

dari pemahaman 
rukun Islam 

1.6 Menunaikan shalat 

Jumat sebagai 
implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-
Jumu‘ah (62): 9 

1.7 Menunaikan shalat 

jamak qasar ketika 
bepergian jauh 
(musafir) sebagai 

implementasi dari 
pemahaman ketaatan 

beribadah 

2.1 Menghargai perilaku 

jujur sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-

Baqarah (2): 42 dan 
hadis terkait 

2.2 Menghargai perilaku 

hormat dan patuh 
kepada orang tua dan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

guru sebagai 
implementasi dari 

Q.S. Al-Baqarah (2): 
83 dan hadis terkait 

2.3 Menghargai perilaku 

empati terhadap 
sesama sebagai 

implementasi dari 
Q.S. An-Nisa (4): 8 
dan hadis terkait 

2.4 Menghargai perilaku 
ikhlas, sabar, dan 

pemaaf sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. An-

Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan 
Q.S. Ali Imran (3): 

134, dan hadis 
terkait 

2.5 Menghargai perilaku 
amanah sebagai 
implementasi dari 

Q.S. Al-Anfal (8): 27 
dan hadis terkait 

2.6 Menghargai perilaku 
istiqamah sebagai 
implementasi dari 

pemahaman QS Al-
Ahqaf (46): 13 dan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

hadis terkait 
2.7 Menghargai perilaku 

semangat menuntut 
ilmu sebagai 
implementasi dari 

pemahaman sifat 
Allah (Al-’Alim, al-

Khabir, as-Sami’, dan 
al-Bashir) dan Q.S. 
Al-Mujadilah (58): 11 

dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33 serta hadis 

terkait 
2.8 Meneladani 

perjuangan Nabi 

Muhammad SAW 
periode Mekah dan 
Madinah 

2.9 Meneladani sikap 
terpuji 

khulafaurrasyidin 

3.3 Memahami  isi 

kandungan Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman 

(55):33, serta hadi¡ 
terkait tentang 
menuntut ilmu. 

4.3.1   Membaca Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 

1. Q.S. Al-

Mujadilah 
(58): 11 
dan Q.S. 

Ar-
Rahman 
(55):33. 

1.1. Baca
an 

Mengamati 

 Mencermati bacaan Q.S. 
Al-Mujadilah (58): 11 dan 

Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

 Menyimak dan membaca 

Q.S. Al-Mujadilah (58): 
11 dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33 serta hadis 

Tugas  

 Mengumpulkan 
gambar/ berita/ 

artikel yang 
memuat sikap 
senang belajar 

dan mempelajari 
Al Qur’an 

4 x 3 JP 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Mushaf 

Al Qur’an 

 Buku 

siswa 
Kemdikb

ud 

 Gambar/ 

video/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33, dengan tartil 

4.3.2  Menunjukkan 
hafalan Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 

dan Q.S. Ar-Rahman 
(55):33    dengan 

lancar 
 

Q.S. 
Al-

Mujad
ilah 
(58): 

11 
dan 

Q.S. 
Ar-
Rahm

an 
(55):3

3. 
1.2. Arti 

Q.S. 

Al-
Mujad
ilah 

(58): 
11 

dan 
Q.S. 
Ar-

Rahm
an 

(55):3
3. 

1.3. Kand

ungan 
Q.S. 

tentang semangat 
menuntut ilmu. 

 Menyimak penjelasan  
tentang hukum bacaan 

mad 
 
Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang pentingnya 

belajar Al-Qur’an, apa 
manfaat belajar ilmu 

tajwid, atau pertanyaan 
lain yang relevan. 

 Mengajukan pertanyaan 

mengenai hukum bacaan 
mad. 

Eksperimen/explore 

  Secara berkelompok 

mencari dan 
mengumpulkan lafadz 

yang mengandung 
hukum bacaan mad di 
dalam mushaf Al-Qur’an.  

 Diskusi menyusun arti 
kata Q.S. Al-Mujadilah 

(58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33 menjadi 

terjemah secara utuh. 

 Secara berpasangan 

 Menuliskan hasil 

pengamatan 
terhadap 
perilaku yang 

mencerminkan 
kandungan Q.S. 
Al-Mujadilah 

(58): 11 dan Q.S. 
Ar-Rahman 

(55):33 di 
lingkungan 
sekolah atau 

tempat tinggal. 
 

Observasi 

 Mengamati 

pelaksanaan 
diskusi dengan 
menggunakan 

lembar observasi 
yang memuat: 
 Isi diskusi 

(kandungan 
ayat dan 

hukum mad) 
 Sikap yang 

ditunjukkan 

siswa terkait 
dengan 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

multimed
ia 

interaktif 

 Internet 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Al-
Mujad

ilah 
(58): 
11 

dan 
Q.S. 

Ar-
Rahm
an 

(55):3
3 

2. Hukum 
bacaan 
Mad 

2.1. Keten
tuan 
huku

m 
bacaa

n 
mad. 

2.2. Prakti

k 
memb

a-ca 
huku
m 

bacaa
n 

menghafalkan Q.S. Al-
Mujadilah (58): 11 dan 

Q.S. Ar-Rahman (55):33. 
Asosiasi 

 Melakukan koreksi 

secara berkelompok 
terhadap hasil 

pengumpulan lafadz yang 
mengandung bacaan 

mad. 

 Menganalisis, 

mengoreksi, dan 
memperbaiki hasil 
penterjemahan 

Mengidentifikasi  dan 
menganalisis lafaz yang 

mengandung hukum 
bacaan mad yang 
terdapat pada Q.S. Al-

Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

Komunikasi 

 Mendemonstrasikan 
hafalan Q.S. Al-Mujadilah 

(58): 11 dan Q.S. Ar-
Rahman (55):33. 

 Menyajikan paparan hasil 
pencarian hukum bacaan 

mad dalam Q.S. Al-

tanggung 
jawabnya 

terhadap 
kandungan 
ayat tentang 

semangat 
menuntut ilmu 

serta hukum 
bacaan mad) 

  Mengamati 

pelaksanaan 
diskusi dengan 

menggunakan 
lembar observasi 

yang berisi: 
 Kejelasan dan 
kedalaman 

informasi 
 Keaktifan 
dalam diskusi 

 Kejelasan dan 
kerapian 

presentasi/res
ume 

Portopolio 

 Membuat 
paparan tentang 

kandungan Q.S. 
Al-Mujadilah 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

mad. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

 Menunjukkan / 
memaparkan hasil 

diskusi kandungan Q.S. 
Al-Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

 Menanggapi paparan 
kandungan Q.S. Al-

Mujadilah (58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman (55):33. 

 Menyusun kesimpulan 
kandungan ayat dengan 

bimbingan guru. 
 
 

(58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman 

(55):33 dan 
Hadis terkait. 

 Membuat 

paparan anaisis 
dan identifikasi 

hukum bacaan 
mad dalam Q.S. 

Al-Mujadilah 
(58): 11 dan 
Q.S. Ar-Rahman 

(55):33 
Tes 

 Tes kemampuan 
kognitif dengan 

bentuk pilihan 
ganda dan 
uraian 

 Tes lisan 
hafalan Q.S. Al-

Mujadilah (58): 
11 dan Q.S. Ar-
Rahman 

(55):33. 

3.5  Memahami  isi 

kandungan Q.S. An-
Nisa (4):146, Q.S. Al 

Baqarah (2):153, dan 

1. Q.S. An-

Nisa 
(4):146, 

Q.S. Al 

Mengamati 

 Mengamati gambar atau 
tayangan untuk memotivasi 

semangat membaca dan 

Tugas 

 Menuliskan hasil 
pengamatan 

terhadap perilaku-

4 x 3 JP 

 
 

 

 Buku 

siswa 
Kemdikb

ud 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Q.S. Ali Imran (3): 
134, serta hadis 

terkait tentang ikhlas, 
sabar dan pemaaf. 

4.5.1 Membaca Q.S. An-

Nisa (4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, dan 

Q.S. Ali Imran (3): 
134, dengan tartil 

4.5.2Menunjukkan 

hafalan Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al 

Baqarah (2):153, dan 
Q.S. Ali Imran (3): 
134,   dengan lancar 

 

Baqarah 
(2):153, 

dan Q.S. 
Ali Imran 
(3): 134. 

1.1. Baca
an 

Q.S. 
An-
Nisa 

(4):14
6, 

Q.S. 
Al 
Baqar

ah 
(2):15
3, dan 

Q.S. 
Ali 

Imran 
(3): 
134. 

1.2. Arti  
Q.S. 

An-
Nisa 
(4):14

6, 
Q.S. 

mengkaji Al-Qur’an. 

 Menyimak dan membaca 

Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. 
Al Baqarah (2):153, dan 

Q.S. Ali Imran (3): 134 
tentang ikhlas, sabar dan 
pemaaf. 

 Menyimak penjelasan 
tentang hukum bacaan nun 

sukun dan tanwin. 
. 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 

tentang pentingnya belajar 
Al-Qur’an, apa manfaat 
belajar ilmu tajwid, atau 

pertanyaan lain yang 
relevan dan aktual. 

 Mengajukan pertanyaan 
mengenai hukum bacaan 

nun sukun dan tanwin. 
 

Eksperimen/explore 

 Secara berkelompok 
mencari dan 

mengumpulkan macam-
macam hukum bacaan nun 

sukun dan tanwin di dalam 
mushaf Alquran.  

perilaku yang 
mencerminkan isi 

kandungan Q.S. 
An-Nisa (4):146, 
Q.S. Al Baqarah 

(2):153, dan Q.S. 
Ali Imran (3): 134 

tentang ikhlas, 
sabar dan pemaaf 
di lingkungan 

tempat tinggal 
kalian. 

 
 
Observasi 

 Mengamati 
pelaksanaan 

diskusi dengan 
menggunakan 
lembar observasi 

yang memuat: 
 Isi diskusi 

(kandungan 
ayat dan 
hukum bacaan 

nun sukun 
dan tanwin). 

 Sikap yg 
ditunjukkan 
siswa terkait 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Mushaf 

Al-Quran 

 Gambar/ 

video/ 
multimed
ia 

interaktif 

 Internet 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Al 
Baqar

ah 
(2):15
3, dan 

Q.S. 
Ali 

Imran 
(3): 
134. 

1.3. Kand
ungan 

Q.S. 
An-
Nisa 

(4):14
6, 
Q.S. 

Al 
Baqar

ah 
(2):15
3, dan 

Q.S. 
Ali 

Imran 
(3): 
134 

 
2. Hukum 

 Diskusi menyusun arti 

perkata Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran 

(3): 134 menjadi terjemah 
secara utuh. 

 Secara berpasangan 

menghafalkan Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 

(2):153, dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134. 

 
Asosiasi 

 Melakukan koreksi secara 

berkelompok terhadap hasil 
pengumpulan  contoh-

contoh hukum bacaan nun 
sukun dan tanwin. 

 Menganalisis, mengoreksi, 
dan memperbaiki hasil 

penterjemahan Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran 

(3): 134. 

 Mengidentifikasi dan 

menganalisis hukum 
bacaan nun sukun dan 

tanwin dalam Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 

dengan 
tanggung 

jawabnya 
terhadap 
kandungan 

ayat tentang 
ikhlas, sabar 

dan pemaaf 
dan hukum 
bacaan nun 

sukun dan 
tanwin). 

 
Portofolio 

 Membuat 

paparan tentang 
kandungan Q.S. 

An-Nisa (4):146, 
Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. 

Ali Imran (3): 134 
dan hadi¡ terkait. 

 Membuat 
paparan anaisis 

dan identifikasi 
hukum bacaan 
nun sukun dan 

tanwin dalam 
Q.S. An-Nisa 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

bacaan 
nun 

sukun 
dan 
tanwin 

2.1. Penge
r-tian 

huku
m 
bacaa

n nun 
sukun 

dan 
tanwi
n. 

2.2. Maca
m-
maca

m 
huku

m 
bacaa
n nun 

sukun 
dan 

tanwi
n. 

2.3. Prakti

k 
huku

(2):153, dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134. 

 
Komunikasi 

 Menyajikan paparan hasil 

pencarian hukum bacaan 
nun sukun dan tanwin 

dalam Q.S. An-Nisa (4):146, 
Q.S. Al Baqarah (2):153, 

dan Q.S. Ali Imran (3): 134. 

 Menunjukkan / 

memaparkan hasil diskusi 
kandungan Q.S. An-Nisa 
(4):146, Q.S. Al Baqarah 

(2):153, dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134. 

 Menanggapi paparan 
kandungan Q.S. An-Nisa 

(4):146, Q.S. Al Baqarah 
(2):153, dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134. 

 Menyusun kesimpulan 
kandungan ayat dengan 

bimbingan guru. 

(4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, 

dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134. 
 

Tes 

 Tes kemampuan 

kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – 

soal pilihan 
ganda dan 
uraian. 

 Tes lisan hafalan 
Q.S. An-Nisa 

(4):146, Q.S. Al 
Baqarah (2):153, 

dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

m 
bacaa

n nun 
sukun 
dan 

tanwi
n. 

 
 
 

 

3.1 Memahami  makna Al-

’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir. 

4.1  Menyajikan contoh 

perilaku yang 
mencerminkan orang 

yang meneladani  al-
Asmaul-Husna: Al-
’Alim, al-Khabir, as-

Sami’, dan al-Bashir. 
 

1. Iman 

Kepada 
Allah 
Swt. 

1.1. Penge
r-tian 

iman 
kepa
da 

Allah 
Swt. 

1.2. Dalil 
naqli 
tenta

ng 
iman 
kepa

da 
Allah 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi 
komentar gambar atau 

tayangan yang terkait 
dengan iman kepada Allah 
Swt. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman 

kepada Allah Swt. 

 Membaca dalil naqli tentang 

iman kepada Allah Swt. 
beserta artinya. 

 
Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 

tentang iman kepada Allah 
Swt. 

 Mengajukan pertanyaan 

Tugas  

 Menuliskan 
hasil 

pengamatan 
terhadap 
perilaku yang 

mencerminkan 
orang yang 

meneladani al-
Asmaul husna:  
Al-’Alim, al-

Khabir, as-
Sami’, dan al-

Bashir di 
lingkungan 
sekolah atau 

tempat tinggal. 
 
 

3 x 3 JP 

 
 Buku 

siswa 
Kemdikb

ud 

 Gambar/ 

video/ 
multimed
ia 

interaktif 

 Internet 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Swt. 
2. Makna 

al-
Asmaul 
husna:  

Al-’Alim, 
al-

Khabir, 
as-Sami’, 
dan al-

Bashir. 
2.1. Penge

rtian 
al-
Asma

ul 
husn
a  

2.2. Makna 
al-
Asmaul 

husna:  

Al-

’Alim, 
al-

Khabi
r, as-
Sami’

, dan 
al-

lain yang relevan dan 
kontekstual tentang 

keimanan kepada Allah Swt. 
  

Eksperimen/explore 

 Mencari dalil naqli yang 
menjelaskan iman kepada 

Allah Swt.  

 Secara berkelompok 

mengumpulkan contoh-
contoh nyata perilaku yang 

al-Asmaul husna:  Al-’Alim, 
al-Khabir, as-Sami’, dan al-
Bashir. 

 Mendiskusikan makna al-
Asmaul husna:  Al-’Alim, al-

Khabir, as-Sami’, dan al-
Bashir. 

Asosiasi 

 Menganalisis iman kepada 

Allah Swt. 

 Menganalisis  nama-nama 

Allah didalam  al-Asmaul 
husna:  Al-’Alim, al-Khabir, 
as-Sami’, dan al-Bashir. 

 
Komunikasi 

 Mendemonstrasikan bacaan 
dalil naqli beserta artinya 

Observasi 

 Mengamati 

pelaksanaan 
diskusi dengan 

menggunakan 
lembar 
observasi yang 

memuat: 
 Isi diskusi 

(iman kepada 
Allah Swt.) 

 Sikap yang 

ditunjukkan 
siswa terkait 

dengan 
tanggung 
jawabnya 

terhadap 
pelaksanaan 
jalannya 

diskusi dan 
kerja 

kelompok. 
Portofolio 

 Membuat 

paparan iman 
kepada Allah 

Swt. 

 Membuat paparan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

Bashi
r. 

2.3. Perila
-ku 
al-

Asma
ul 

husn
a:  
Al-

’Alim, 
al-

Khabi
r, as-
Sami’

, dan 
al-
Bashi

r 
dala

m 
kehid
upan 

sehar
i-

hari. 

yang menunjukkan tentang 
iman kepada Allah Swt. 

 Menyajikan paparan 
tentang makna al-Asmaul 

husna:  Al-’Alim, al-Khabir, 
as-Sami’, dan al-Bashir. 

 Menanggapi pertanyaan dan 

memperbaiki paparan 
tentang al-Asmaul husna:  

Al-’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir. 

 Menyusun kesimpulan. 

analisis makna al-
Asmaul husna:  

Al-’Alim, al-
Khabir, as-Sami’, 
dan al-Bashir. 

 
Tes 

 Tes kemampuan 
kognitif  dengan 

bentuk tes  soal – 
soal pilihan 
ganda dan 

uraian. 
 

3.2.  Memahami makna 
iman kepada 

malaikat  
berdasarkan dalil 

1. Iman 
kepada 

Malaikat 
Allah 

Mengamati 

 Mengamati dan memberi 

komentar gambar atau 
tayangan yang terkait 

Tugas 

 Menuliskan hasil 

pengamatan 
terhadap 

3x 3 JP 
 

 Buku 

siswa 
Kemdikb
ud 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

naqli 
4.2 .  Menyajikan contoh 

perilaku  yang 
mencerminkan  iman 
kepada malaikat. 

 

Swt. 
1.1. Penge

r-tian 
iman 
kepad

a 
Malai-

kat 
Allah 
Swt. 

1.2. Nama
-

nama 
dan 
tugas 

Malai-
kat 

2. Makna 

iman 
kepada 

malaikat  
berdasar
kan dalil 

naqli. 
2.1. 

Makn
a 
iman 

kepad
a   

dengan iman kepada 
malaikat Allah Swt. 

 Menyimak dan membaca 
penjelasan mengenai iman 

kepada malaikat Allah Swt. 

 Membaca dalil naqli tentang 

iman kepada malaikat Allah 
Swt. beserta artinya. 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 

tentang nama-nama 
malaikat Allah yang wajib 

diketahui beserta tugasnya. 

 Mengajukan pertanyaan 

mengenai manfaat beriman 
kepada malaikat Allah Swt. 
dalam kehidupan sehari-

hari. 
 

Eksperimen/explore 

 Mencari dalil naqli yang 

menjelaskan iman kepada 
malaikat Allah Swt. 

 Secara berkelompok 

mengumpulkan contoh-
contoh nyata perilaku yang 

mencerminkan beriman 
kepada malaikat Allah Swt. 

perilaku yang 
mencerminkan 

iman kepada 
malaikat Allah di 
lingkungan 

tempat tinggal 
kalian. 

 
Observasi 

 Mengamati 

pelaksanaan 
diskusi dengan 

menggunakan 
lembar observasi 

yang memuat: 
 Isi diskusi 

(Mendiskusika

n contoh-
contoh nyata 
perilaku yang 

mencerminkan 
beriman 

kepada 
malaikat Allah 
Swt.) 

 Sikap yg 
ditunjukkan 

siswa terkait 
dengan 
tanggung 

 Gambar/ 

video/ 
multimed
ia 

interaktif 

 Internet 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

malai-
kat 

berda
-
sarka

n dalil 
naqli. 

2.2. 
Perila
-ku 

orang 
yang 

ber-
iman 
kepad

a 
malai-
kat 

Allah 
Swt. 

 
 

 Mendiskusikan makna 

beriman kepada malaikat 
Allah Swt. 
 

Asosiasi 

 Menganalisis contoh-contoh 

nyata perilaku yang 
mencerminkan beriman 
kepada malaikat Allah Swt 

dalam kehidupan sehari-
hari. 

 Menganalisis makna 
beriman kepada malaikat 

Allah Swt. Dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

Komunikasi 

 Menyajikan paparan 

contoh-contoh nyata 
perilaku yang 

mencerminkan beriman 
kepada malaikat Allah Swt 
dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Menyajikan paparan makna 

beriman kepada malaikat 
Allah Swt. Dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menanggapi pertanyaan dan 

jawabnya 
terhadap 

pelaksanaan 
jalannya 
diskusi dan 

kerja 
kelompok. 

 
Portofolio 

 Membuat 

paparan contoh 
perilaku yang 

mencerminkan 
beriman kepada 

malaikat Allah 
Swt dalam 
kehidupan 

sehari-hari. 

 Membuat 

paparan  makna 
beriman kepada 
malaikat Allah 

Swt. Dalam 
kehidupan 

sehari-hari  
 
 

 
Tes 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar 

memperbaiki. 

 Menyusun kesimpulan. 

 

 Tes kemampuan 

kognitif  dengan 
bentuk tes  soal – 
soal pilihan 

ganda dan 
uraian. 

 


