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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun 

judul skripsi ini adalah PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

MODUL BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATA 

PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS MATERI TOLERANSI 

DALAM KEHIDUPAN KELAS VII MTS NURUL IMAN 

SEKINCAU LAMPUNG BARAT. Adapun uraian beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu sebagai berikut: 

Pengembangan berasal dari kata kembang yang berarti menjadi 

tambah sempurna. Kemudian mendapatkan imbuhan pe- dan -an 

sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara, dan 

perbuatan pengembangan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pengembangan dalam judul ini adalah pengembangan bahan ajar modul 

berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits 

materi toleransi dalam kehidupan untuk kelas VII MTs. 

Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Yang dimaksud 

dengan sumber belajar ialah asal yang mendukung terjadinya belajar, 

termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. 

Bahan ajar berisi informasi baik cetak maupun elektronik yang 

digunakan oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Bahan ajar juga bisa disebut sebagai sesuatu yang disajikan guru untuk 

diolah dan dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran berupa fakta, konsep, generalisasi, hukum atau aturan dan 

sebagainya yang terkandung dalam mata pelajaran.
1
 

Modul adalah salah satu jenis bahan ajar cetak yang di tulis atau di 

susun dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar dengan mandiri 

atau dengan bimbingan guru. Modul pembelajaran adalah bahan ajar 

yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, 

metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk 
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mencapai kompetensi belajar yang diharapkan. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran adalah salah 

satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan menarik 

sehingga mudah untuk dipelajari secara mandiri.
2
 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan 

Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang menjadikan sains sebagai 

metode atau pendekatan dalam proses belajar mengajar sehingga 

pembelajaran akan membuat peserta didik lebih kreatif dan lebih aktif. 

Penerapan pendekatan saintifik diyakini dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang diakibatkan karena 

siswa diajak untuk berproses aktif menemukan sendiri pengetahuannya 

dari pengalaman belajar yang dilakukan.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan kegiatannya pada 

proses belajar mengajar (transfer ilmu)
4
. Pendidikan adalah setiap 

proses dimana seseorang mendapatkan pengetahuan, mengembangkan 

kemampuan atau keterampilan, sikap atau mengubah sikap. Pendidikan 

merupakan kebutuhan pokok manusia, karena manusia saat dilahirkan 
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tidak mengetahui apapun
5
. sebagaimana firman Allah dalam surah An-

Nahl:78 

                       

                 

Artinya:”dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. An-

Nahl:78).
6
 

Ayat tersebut mengandung makna bahwa sesugguhnya manusia 

tidak mengetahui apa-apa pada saat dalam kandungan ibunya. Dengan 

adanya pendidikan dan pembelajaran kita sebagai hamba Allah mampu 

mengatasi kebodohan serta mengisi keilmuan pada diri kita melalui 

pembelajaran, latihan, dan pengalaman. Dengan demikian, aspek 

pendidikan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara 

batiniah maupun lahiriah. 

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab1, Pasal 1 bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara." 
7
 

Syarifudin mendefinisikan pendidikan merupakan sistem 

sosialisasi untuk mencapai kemampuan pribadi dan sosial sebagai dasar 

untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang 
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dimilikinya dalam mengisi berbagai peran dan pekerjaan di 

masyarakat.
8
 

Selain pendapat tesebut, Moh Roqib menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah proses pembaruan, pembenaran, dan penuntasan 

tetang semua kapasitas dan kemampuan manusia. Pendidikan dapat 

diartikan juga sebagai suatu usaha manusia dalam memperbaiki 

ataupun membina kepribadian dan sikap sesuai dengan nilai-nilai 

ataupun unsur-unsur kebudayaan yang ada dimasyarakat.
9
 

Pendidikan sebagai suatu proses atau upaya untuk memanusiakan 

manusia pada dasarnya adalah upaya mengembangkan kemampuan 

potensi individu sehingga memiliki kemampuan hidup optimal baik 

sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat serta memiliki 

nilai-nilai moral dan religius dan sosial sebagai pedoman hidupnya. 

Tentu saja pendidikan juga dipandang sebagai usaha sadar yang 

bertujuan untuk mencapai kompetensi pribadi dan sosial sebagai dasar 

untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang 

dimilikinya dalam mengisi berbagai peran dan pekerjaan di 

masyarakat.
10

 

Pendidikan islam dalam kehidupan anak didik sangat penting guna 

memberikan bimbingan dan pengarahan menuju kedewasaan yang 

selaras dengan ajaran agama islam. hal ini dimaksudkan agar anak 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT yang 

pokoknya yaitu beribadah kepada Allah, karena tujuan diciptakannya 

manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah, sesuai dengan 

firman Allah dalam QS Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi: 

                    

 Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.( Q.S Az-Zariyat: 56).
11
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 Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua makhluk Allah, termasuk 

jin dan manusia dicipakan oleh Allah agar mereka mau mengabdikan 

diri, taat, tunduk, seeta menyembah hanya kepada Allah SWT. Terlepas 

dari itu dibutuhkannya ilmu pengetahuan untuk mencapai jalan menuju 

keridhaan Allah. Karena dalam melakukan setiap ibadah pasti 

mengandung tata cara serta terdapat aturan ilmunya tersendiri.  

 Pendidikan Islami merupakan sistem pendidikan yang berdasarkan 

nilai-nilai Islam. Teori-teori yang digunakan dalam pendidikan Islami 

yaitu teori-teori yang disusun berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Al-

Qur’an banyak dikembangkan oleh para mufassir dalam berbagai karya 

tafsir. Al-Hadis juga banyak dikembangkan oleh para ahli hadis. Jadi 

para ahli tafsir dan ahli hadis dapat dijadikan rujukan dalam menyusun 

teori pendidikan Islam. jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an dan 

hadis merupakan sentral atau pusat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan Baik yang bersifat dunia maupun akhirat.
12

 

 Pendekatan untuk memahami islam salah satunya adalah dengan 

pendekatan integratif. Pendekatan ini memposisikan bahwa pada 

dasarnya kandungan Al-Qur’an dan Al- Hadis itu terdiri dari prinsip-

prinsip universal. Pendekatan lain memposisikan Al-Qur’an dan Hadis 

sebagai sumber data. Melalui petunjuk dan penjelasan Al-Qur’an 

tersebut, manusia dapat memahami, memikirkan, dan menafsirkan 

maknanya untuk kemudian menghimpun ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya, ilmu pengetahuan tersebut diamalkan dalam segala aspek 

kehidupan.
13

 

 Bahan atau materi ajar adalah segala sesuatu yang hendak 

dipelajari dan dikuasai siswa. Baik berupa pengetahuan, keterampilan, 

maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Bahan pembelajaran 

merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan dipahami oleh 

siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Bahan atau materi ajar yang terkandung dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar harus dikembangkan oleh guru. 

Pengembangan materi oleh guru adalah memperluas dan menekankan 
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tujuan penguasaan materi yang perlu dikuasai oleh peserta didik dalam 

bentuk tingkah laku. Penekanan pada pencapaian tingkah laku  dari 

aspek konitif, afektif, dan psikomotorik.  

 Penggunaan bahan ajar sangatlah membantu pendidik dalam 

menyiapkan materi. Karena bahan ajar merupakan hal yang menunjang 

proses pembelajaran.
14

 Salah satu bahan ajar yaitu modul. Modul 

adalah suatu bahan ajar yang terurai secara lengkap dan berdiri sendiri 

yang didalamnya memuat tujuan, pokok-pokok materi, sumber belajar, 

lembar kerja dan program evaluasi yang dikemas secara utuh dan 

sistematis. 

Saat ini Kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari 

KTSP menjadi kurikulum 2013 dengan tujuan untuk memperbaiki 

sistem pendidikan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional.
15

 Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 

2013 yaitu menekankan pada aspek proses pembelajaran yang bersifat 

ilmiah (pendekatan saintifik). Dalam pembelajaran pendidik harus 

menciptakan suasana belajar yang aktif melalui kegiatan mengamati, 

menanya, mengolah, menalar, menyimpulkan/mencoba serta 

mengkomunikasikan apa yang di pelajari. Pendekatan saintifik diyakini 

dapat mendorong perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi 

kriteria ilmiah, harapannya pendidikan dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

Pendekatan saintifik pada jenjang MTs bertujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

berkomunikasi sebagai salah satu aspek penting dalam kecakapan 

hidup. Dengan pendekatan ini Peserta didik benar-benar ditempatkan 

sebagai subjek yang belajar, perananan pendidik dalam pendekatan 

saintifik ini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator belajar. Tugas 

                                                             
14

 Sohibun dan Filza Yulina Ade, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Virtual Berbantuan Google Drive,” Tadris: Jurnal 

Keguruan dan Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, t.t., 128. 
15

 Subandi, “Pengembangan Kurikulum 2013 Study Analitis dan 

Subtantif Kebijakan Kurikulum Nasional,” Tadris: Jurnal Keguruan dan 

Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, t.t., 19. 



7 
 

utama pendidik adalah memilih berbagai hal dalam pembelajaran yang 

membangun untuk dapat mengimplementasikan pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik lebih efektif hasilnya dibandingkan pendekatan 

lainnya, karena metode yang diterapkan yaitu diperkaya dengan 

pendekatan berbasis masalah dan berbasis projek, sehingga pendekatan 

saintifik merupakan pendekatan yang multifungsional.
16

 

Penelitian ini dilakukan di MTs Nurul Iman Sekincau Lampung 

Barat. Berdasarkan hasil Pra-Penelitian, Kegiatan belajar mengajar di 

MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat terbatas hanya 

menggunakan bahan ajar berupa buku paket dan LKS saja. Sumber 

belajar yang digunakan dianggap kurang menunjang proses 

pembelajaran karena masih bersifat informative yang banyak 

memaparkan tentang teori saja dan kurang mengedepankan proses 

belajar dengan pendekatan saintifik sebagaimana pendekatan yang 

termuat dalam K13. 

Hasil wawancara dengan Ibu Kokom Komariyah S.Pd.I selaku 

Guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadist MTs Nurul Iman Sekincau 

mengatakan bahwa, bahan ajar yang dijadikan sumber dalam proses 

kegiatan belajar mengajar hanya menggunakan buku paket dan LKS. 

Menurut beliau materi yang disajikan dalam buku paket dan LKS sudah 

cukup lengkap namun penjelasannya kurang luas. Sehingga kurang 

dapat membantu peserta didik untuk  belajar secara mandiri. Terlebih 

dengan banyaknya materi dengan alokasi waktu pembelajaran yang 

terbatas di masa pandemi covid-19 ini mengakibatkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan kepada siswa kurang maksimal.
17

 

Berdasarkan hasil wawancara, Pendidik juga belum pernah 

mengembangkan sendiri modul dengan (pendekatan saintifik) untuk 

mengukur kemampuan berfikir kritis siswa. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih rinci mengenai pengembangan bahan 

ajar berbasis pendekatan saintifik untuk mengukur kemampuan berfikir 

                                                             
16

 Moch. Agus Krisno Budianto, Lud Waluyo, dan Ali Mukhtar, 

“Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Desa 

di Malang,” Jurnal Pendidikan UM Malang, 2016, 46. 
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kritis peserta didik dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadist. Serta 

melihat situasi pandemi seperti saat ini sangat tepat apabila 

dikembangkan bahan ajar berupa modul yang bertujuan mendorong 

siswa untuk dapat belajar secara mandiri. 

Agar pembelajaran di MTs Nurul Iman sekincau Lampung Barat 

mengalami perubahan yang lebih baik, perlu diupayakan 

pengembangan-pengembangan dalam pembelajaran. Salah satunya 

yaitu melalui pengembangan bahan ajar. Karena dengan adanya 

pengembangan bahan ajar maka dapat menarik minat peserta didik 

untuk belajar secara maksimal sehingga pembelajaran tidak hanya 

terpacu kepada buku paket saja, dan juga juga dapat membantu siswa 

untuk belajar mandiri di masa pandemi ini. Pembelajaran yang 

dibangun adalah pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi 

anak didik agar berani menghadapi tantangan hidup sekaligus tantangan 

global. Pendidikan harus mampu mendorong anak didik untuk memiliki 

pengetahuan, keterampilan, memiliki sikap dan percaya diri yang tinggi 

serta mampu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Pendidikan 

yang ingin diwujudkan kedepan adalah pendidikan yang dapat 

mengarahkan dan membekali kehidupan anak didik dan tidak berhenti 

pada penguasaan materi secara tertulis 

Berdasarkan uraian tersebut menjadi latar belakang penulis untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan yang berjudul “ 

Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Pendekatan Saintifik Pada 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist Materi Toleransi Dalam Kehidupan 

Kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Belum tersedianya bahan ajar yang dapat membantu siswa 

untuk belajar secara mandiri. Terlebih pada proses 

pembelajaran di situasi pandemi covid-19 dengan banyaknya 

materi yang terbatas oleh alokasi waktu sehingga tujuan 

pembelajaran tidak dapat dicapai secara maksimal. 
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2. Sumber belajar yang digunakan dianggap kurang menunjang 

proses pembelajaran karena masih bersifat informative yang 

banyak memaparkan tentang teori saja dan kurang 

mengedepankan proses belajar dengan pendekatan saintifik 

sebagaimana pendekatan yang termuat dalam K13 

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan bahan ajar berupa 

modul Al-Qur’an Hadits berbasis pendekatan saintifik pada materi 

toleransi dalam kehidupan kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau 

Lampung Barat dan kelayakan dari bahan ajar tersebut. Penelitian ini 

difokuskan untuk mengukur kelayakan bahan ajar berupa modul Al-

Qur’an Hadist berbasis pendekatan saintifik pada materi toleransi dalam 

kehidupan mata pelajaran kelas VII MTs. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi  masalah dan batasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

materi toleransi dalam kehidupan untuk kelas VII MTs? 

2. Bagaimana kelayakan bahan ajar modul berbasis pendekatan 

saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi 

toleransi dalam kehidupan untuk kelas VII berdasarkan pada 

penilaian dari validator ahli media, ahli materi, dan ahli 

bahasa? 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap bahan ajar modul 

berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits materi toleransi dalam kehidupan? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

pengembangan ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahu pengembangan bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

materi toleransi dalam kehidupan untuk kelas VII MTs. 
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2. Untuk mengetahu kelayakan bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

materi toleransi dalam kehidupan untuk kelas VII berdasarkan 

pada penilaian dari ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. 

3. Untuk mengetahu respon peserta didik terhadap bahan ajar 

modul berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits materi. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya: 

1. Bagi peserta didik, diharapkan dapat lebih membantu 

memahami konsep dan dapat lebih memudahkan serta 

membuat peserta didik termotivasi untuk selalu belajar 

bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran Al-Qur’an 

Hadis 

2. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi bahan ajar tambahan 

dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist serta mendorong 

kreatifitas guru untuk mengembangkan sarana pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran Al-

Qur’an Hadist. 

3. Bagi sekolah, bahan ajar Al-Qur’an Hadis memberikan 

wawasa baru bagi sekolah untuk meningkatkan kreatifitas 

pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu salah 

satunya berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Pendekatan Saintifik Pada 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist Materi “Toleransi Dalam Kehidupan” 

Kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat.  

1. Yunieka Putri Sukiminiandari, Agus Setyo Budi Supriyanti. 

Dengan penelitian “pengembangan Modul Pembelajaran 

Fisika Dengan Pendekatan Saintifik” Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama penelitian pengembangan 
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bahan ajar modul berbasis saintifik. Sedangkan perbedaannya 

adalah model pengembangan yang digunakan, dan materi yang 

dikembangkan.
18

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Dwi Yulia. Dalam 

penelitian ini membahas tentang Pengembangan Bahan Ajar 

Modul Berbasis Life Skills Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas 

VIII. Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian 

pengembangan bahan ajar modul berbasis life skills tentang 

bagaimana kemampuan dan keterampilan siswa dalam proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran Fiqih tersebut. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian 

pengembangan bahan ajar berupa modul. Sedangkan 

perbedaannya adalah prosedur pengembangan yang 

digunakan, materi pembelajarann, desain model, dan tempat 

penelitiannya.
19

 

3. Penelitian yang dilakukan Violeta Novianti Putri. Dalam 

penelitian ini membahas tentang Pengembangan Bahan Ajar 

Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Pendekatan Saintifik 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV SD/MI. Dalam penelitian tersebut, 

peneliti melakukan penelitian pengembangan bahan ajar 

LKPD berbasis pendekatan saintifik tentang bagaimana 

kemampuan siswa dan keterampilan siswa agar dapat belajar 

secara aktif dan tidak hanya berpusat kepada guru. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian 

pengembangan bahan ajar Sedangkan perbedaannya adalah 

bahan ajar yang dikembangkan, prosedur pengembangan yang 

                                                             
18

 Yunieka Putri Sukiminiandari, Agus Setyo Budi Supriyanti, 

“Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Saintifik”,” 

Prosiding Seminar Nasional Fizika (Journal) SNF2015 Vol IV, (Oktober 

2015): 1. 
19

 Mita Dwi Yulia, “Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Life 

Skills Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Adab Makan dan Minum Kelas VII 

MTs 02 Kota Bumi Lampung Utara,” Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 

(2020), 3. 
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digunakan, materi pembelajarann, desain model, dan tempat 

penelitiannya. 

4. Siska arimadona, Rini Silvina. Dengan penelitian berjudul 

“pengembangan modul pembelajaran zat adiktif dan 

psikotropika berbasis saintifik approach dengan crossword 

puzzle”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul yang 

dikembangkan layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
20

 

H. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu 

kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.  

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari 

keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas 

serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan penegasan 

judul sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi dan untuk 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi. Selanjutnya 

dipaparkan Latar belakang masalah yang terangkum didalamnya dan 

bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara 

sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih 

memperjelas maka dikemukakan pula identifikasi masalah dan batasan 

masalah, tujuan pengembangan, dan  manfaat pengembangan, 

Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikasi tulisan ini. 

Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka 

dibenangkan pula hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam 

tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa 

adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis 

penelitian ini. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak tampak 

penggambaran isi skripsi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu 

kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab dua, 

bab tiga, bab empat, dan bab kelima. 

                                                             
20

 Siska Aimadona, Rini Silvina, “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Zat Adiktif  dan Psikotropika Berbasis Saintifik Approach 

Dengan Crossword Puzzle,” Jurnal Pendidikan IPA Veteran Vol 3, No 1 

(2017). 
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Bab ke dua berisi tentang deskripsi teoritik dan teori-teori 

pengembangan model. Dimana dalam bab ini menjelaskan deksripsi 

teoritik yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini. Bab ke 

tiga berisi metode penelitian yang mencakup waktu dan tempat 

penelitian yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan situasi karena 

keadaan pandemi covid-19, desain penelitian, pengembangan, prosedur 

penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, 

subjek uji coba penelitian pengembangan, instrumen penelitian, uji 

coba produk, dan teknik analisis data. Bab ke empat berisi deskripsi 

hasil penelitian pengembangan, deskripsi analisis data dan hasil uji 

coba, serta kajian produk ahir. Dan bab ke lima berisi penutup yang 

meliputi simpulan dan rekomendasi. 
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     BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik  

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang 

disusun secara sistematis sehingga dapat menciptakan suasana 

lingkungan yang membangkitkan minat peserta didik untuk 

melakukan kegiatan belajar.   

Abdul Majid menyatakan bahwa Bahan ajar merupakan 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dimana 

Sebelum pembelajaran guru harus mempersiapkan segala bahan 

yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pembelajaran.
21

 

Menurut Mohammad Syarif Sumantri Bahan atau materi ajar 

adalah segala sesuatu  yang hendak dipelajari dan dikuasai para 

siswa, baik berupa pengetahuan keterampilan maupun sikap 

melalui kegiatan pembelajaran. Bahan yang dikembangkan 

hendaknya mengacu pada program dan silabus yang 

membelajarkannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan 

peserta didik.
22

 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (intructional materialis) 

secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan.
23

 

Bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Peran utama dari bahan ajar sebagai representasi 

(wakil) dari penjelasan guru di depan kelas. Keterangan-keterangan 

                                                             
21 Atika Dwi evita Sari, “Optimalisasi Kemandirian Belajar Peserta 

Didik Melalui Bahan ajar Modul,” Jurnal 3rd National Seminar On Education, 

2018, 71. 
22

 Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan 

Praktik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 217. 
23

 Andriantoni dan Syarifudin Nurdin, Kurikulum dan Pembelajaran 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 102. 

15 
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guru, uraian-uraian yang harus disampaikan guru, dan informasi 

yang harus disajikan dan dihimpun guru didalam bahan ajar. 

Dengan demikian, guru akan mengurangi kegiatannya menjelaskan 

materi pembelajaran. Dikelas, guru akan memiliki banyak waktu 

untuk membimbing peserta didik dalam belajar atau 

membelajarkan peserta didik.
24

 

Dengan bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat 

menguasai kompetensi melalui materi yang disajikan secara runtut 

dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai 

semua kompetensi secara utuh dan terpadu.
25

 

 

b. Fungsi Bahan Ajar  

Bahan ajar memiliki fungsi penting bagi pembelajaran. 

Beberapa fungsi bahan ajar tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada siswa. 

b) Pedoman bagi siswa, yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

dipelajari/dikuasainya. 

c) Sebagai alat evaluasi pencapaian/ penguasaan hasil 

pembelajaran. 

 

Pengembangan bahan ajar memiliki manfaat bagi guru, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dan 5sesuai dengan kebutuhan belajar peserta 

didik. 

b) Tida lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang 

menyajikan satu sudut pandang kebenaran. 

                                                             
24

 Syarifudin Nurdin, 163. 
25

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), 217. 
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c) Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai referensi. 

d) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru 

dalam menulis bahan ajar. 

e) Membangun komunikasi pembelajaan yang efektif anatar 

guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan 

merasa lebih percaya kepada gurunya. 

f) Menambah angka kredit jika menjadi buku dan 

diterbitkan. Bagi siswapun memiliki manfaat, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan 

mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 

3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya. 

 

c. Prinsip bahan ajar 

Dalam Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan 

prinsip prinsip dalam pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

a) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dan 

mulai dari yang konkret untuk memahami yang abstrak 

b) Pengulangan akan memperkuat pemahaman 

c) Umpan balik positif akan memberikan pergaulan terhadap 

pemahaman siswa 

d) Motivasi belajar tinggi merupakan suatu penentu 

keberhasilan belajar 

e) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, 

akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu 

f) Mengetahui hasil yang dicapai akan mendorong siswa 

untuk erus mencapai tujuan.  

 

d. Prinsip penulisan bahan ajar  

Menurut Zulkarnaini, bahwa untuk kepentingan penyusunan 

bahan ajar perlu didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut: 

a) Prinsip relevansi 
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Prinsip relevansi atau keterkaitan atau hubungan erat, 

maksudnya adalah materi pembelajaran hendaknya 

relevan dengan pencapaian KI dan KD. Jika kemampuan 

yang diharapkan dari peserta didik adalah melafalkan 

fakta, materi yang disajikan adalah fakta, kalau 

kompetensi dasarnya meminta siswa melakukan sesuatu, 

materi pembelajarannya adalah prosedur atau cara 

melakukan sesuatu, demikian seterusnya. 

b) Prinsip konsistensi 

Pinsip konsistensi adalah kejelasan dalam penyusuanan 

bahan ajar. Misalnya kompetensi dasar meminta 

kemampua peserta didik untuk menguasai 3 macam, 

materi yang disajikan juga 3 macam konsep. Misalnya 

kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik 

adalah menyusun paragraf deduktif, materinya sekurang-

kurangnya pengertian paragraf deduktif, cara menyusun 

paragraf deduktif, dan cara merevisi paragraf deduktif. 

Artinya, apa yang diminta itulah yang diberikan. 

c) Prinsip kecukupan  

Artinya materi yang disajikan hendaknya cukup memadai 

untuk mencapai kompetensi dasar. Materi tidak terlalu 

sedikit dan tidak teralu banyak. Jika materi terlalu sedikit, 

kemungkinan peserta didik tidak akan dapat mencapai 

kompetensi dasar dengan memanfatkan materi tersebut. 

Jika materi terlalu banya k akan banyak meyita waktu 

dalam mempelajarinya. 

 

e. Prosedur penyusunan bahan ajar 

Prosedur tersebut meliputi: 

a) Memahami daftar kompetensi dasar, silabus, program 

semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, 

memahami daftar kompetensi dasar sebenarnya telah 

dilakukan guru ketika menyusun silabus, program 

semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Walaupun demikian, ketika menyusun bahan ajar 



19 
 

dilakukan, dokumen-dokumen tersebut perlu dibaca 

kembali. Hal ini akan membantu penyusun bahan aja 

dalam menaplikasikan pinsip elevansi, konsistensi, dan 

kecukupan. Selain iu penyusunan bahan ajar akan 

terpandu ke arah yang jelas. Sehingga bahan ajar yang 

dihasilkan benar-benar berfungsi.  

b) Mengidentifikasi jenis materi pembelajaran 

berdasarkan pemahamn poin a, hal ini dilakukan agar 

penyusunan bahan ajar dapat dilakukan secara rinci 

berdasarkan jenis-jenis materi yang akan disajikan. 

c) Melakukan pemetaan materi, hasil identifikasi tersebut 

dipetakan dan diorganisasikan sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih. 

d) Menetapkan bentuk penyajian, bentuk penyajian dapat 

dipilih sesuai dengan kebutuhan seperti buku teks, 

modul, diktat, lembar informasi, atau bahan ajar 

sederhana.  

e) Menetapkan bentuk struktur (kerangka) penyajian, jika 

bentuk penyajian sudah ditetapkan, penyusun bahan 

ajar menyusun struktur atau kerangka penyajian. 

Kerangka-kerangka tersebut diisi dengan materi yang 

telah ditetapkan. 

f) Membaca buku sumber, berdasakan kerangka yang 

telah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah 

melakukan pengkajian terhadap berbagai buku sumber 

yang akan digunakan. Hal ini didasarkan atas relevansi 

dengan materi yang akan dikembangkan dalam bahan 

ajar. 

g) Mendraf (memburam) bahan ajar, kegiatan ini sudah 

termasuk membuat draf ( membahasakan, membuat 

ilustrasi, gambar) bahan ajar. Draf bahan ajar harus 

disesuaikan dengan kerangka dan struktur yang telah 

ditetapkan sebelumya. 
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h) Merevisi (menyunting) bahan ajar, dan bahan ajar 

selanjtunya direvisi. Revisi dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip penulisan bahan ajar. 

i) Mengujicobakan bahan ajar 

j) Merevisi dan menulis akhir atau finalisasi. Tahap ini 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mewujudkan suatu produk bahan yang benar-benar 

relevan dengan kebuuhan unuk menunjan keiaan 

pembelajaan.
26

 

 

f. Kriteria bahan ajar yang baik 

Bahan ajar yang diberikan kepada siswa haruslah bahan ajar 

yang berkualitas. Bahan ajar yang berkualitas dapat menghasilkan 

siswa yang berkualitas, karena siswa mengkonsumsi bahan ajar 

yang berkualitas. Bahan ajar harus memenuhi kriteria berikut: 

a) Sesuai dengan topik yang dibahas 

b) Memuat intisari atau informasi pendukung untuk 

memahami materi yang dibahas  

c) Disampaikan dalam bentuk kemasan dan bahan yang 

singkat, padat sederhana, sistematis, sehingga mudah 

dipahami. 

d) Jika perlu dilengkapi contoh dan ilustrasi yang relevan 

dan menarik untuk memepermudah memahami isinya. 

e) Sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu 

oleh peserta didik 

f) Memuat gagasan yang bersifat tantangan dan rasa ingin 

tahu peserta didik 

g) Selain kriteria diatas, bahan ajar yang baik harus 

beorientasi pada kuikulum dan peta pemikian.
27

 

h)  

                                                             
26

 Hamzah Yunus dan Heldi Anni Alam, Perencanaan Pembelajaran 

Berbasis Kurikulum 2013 (Yogyakarta: CV Budi Utma, 2015), 165–67. 
27

 Metodologi Pendidikan Agama Islam, 185. 
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2. Modul 

a. Pengertian Modul 

 Muhammad Syaif Sumantri, modul adalah sebuah buku yang 

ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapa belaja secaa mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan pembelajar. Pembelajaran dengan 

modul memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan 

tinggi dengan alam belajar akan lebih cepat menguasai kompetensi 

dasar.
28

  

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

pesera didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bantuan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang segala 

komponen dasar bahan ajar.
29

 

Modul adalah salah satu jenis bahan ajar cetak (printed). 

Modul adalah alat atau prasarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi. Pembelajaran 

menggunakan modul merupakan usaha penyelenggaraan 

pembelajaran secara individual yang memungkinkan peserta didik 

menguasai satu unit pelajaran sebelum ia beralih ke unit 

berikutya.
30

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa modul adalah suatu bahan ajar 

yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencangkup 

kompetensi inti, isi materi, lembar kegiatan peserta didik, hingga 

evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri maupun kelompok 

guna mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Sifat-sifat Modul 

a) Modul merupakan satu unit atau satu paketpembelajaran 

terkecil dan terlengkap. 

b) Memuat rangkaian kegiatan belajar yang terencana dan 

sistematis 

                                                             
28

 Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori Dan 

Praktik di tingkat Pendidikan Dasar (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 33. 
29

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008), 17. 
30

 Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013, 72. 
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c) Memuat tujuan belajar (standar kompetensi dan kompetensi 

dasar) yang dirumuskan secara spesifik 

d) Memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara 

mandiri (independent).  

c. Karakteristik modul. 

a) Self Instrucional, artinya melalui modul peserta didik 

mampu membelajarkan diri sendiri, tidak bergantung pada 

pihak lain. Sesuai dengan tujuan modul yaitu agar peserta 

didik mampu belajar secara mandiri. 

b) Self Contined, artinya seluruh materi pembelajaran dari 

satu kompetensi dan sub kompetensi yan dipelajari terdapat 

di dalam satu modul yang utuh. 

c) Stard Alone, modul yang dikembangkan tidak memerlukan 

bahan ajar lain.  

d) Adaptif, modul hendaknya memiliki daya 

adaptasi/menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  

e) Fleksibel, dapat digunakan di berbagai tempat 

f) User Friendly, setiap paparan informasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat.   

 

d. Tujuan Penyusunan Modul 

Salah satu tujuan penyusunan modul adalah menyediakan 

bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik materi ajar dan karaktersitik siswa, serta latar 

belakang lingkungan sekolahnya.  

Selain itu tujuan pengajaran modul ialah membuka kesempaan 

bagi siswa untuk belajar menurut kecepatan masing-masing. 

Pengajaran modul juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

belajar menurut cara masing-masing, oleh sebab itu mereka 

menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan 
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masalah tertentu berdasarkan latar belakang pengetahuan dan 

kebiasaan masing-masing
.31

 

Modul memberi kesempatan pada siswa untuk mengenal 

kelebihan dan kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya 

melalui modal remedial. Modul sering memberikan evaluasi untuk 

mendiagnosis kelemahan siswa agar dapat diperbaiki dan memberi 

kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk 

mencapai hasil yang setinggi-tingginya.
32

 

 

e. Unsur-unsur Modul 

Hal terpenting yang harus diperlukan dalam membuat modul 

yang baik dan benar adalah struktur modul. Secara teknis, modul 

tersuusn dalam unsur sebagai berikut: 

a) Judul modul, yaitu berisi tentang nama modul dari mata 

pelajaran tertentu 

b) Petunjuk umum, unsur ini memuat penjelasan tentang 

langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembelajaran, 

yaitu sebagai berikut: 

1) KD (Kompetensi Dasar) 

2) Pokok Bahasan 

3) Referensi 

4) Lembar Kegiatan Pembelajaran 

5) Evaluasi 

c) Materi Modul, yaitu berisi mengenai penjelasan materi yang 

diajarkan pada setiap pertemuan 

d) Evaluasi. 

e) Kunci Jawaban 

f. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Modul 

Kelebihan pembelajaran menggunakan modul diantaranya 

sebagai berikut: 

                                                             
31

 S Nasution, Berbagi Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 206. 
32

 Ibidh, 205. 



24 
 

a) Motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali peserta 

didik mengerjakan tugas pembelajaran dibatasi dengan 

jelas dan sesuai kemampuannya. Sehingga peserta didik 

dapat dengan mudah jika belajar dengan menggunakan 

bahan ajar berupa modul 

b) Peserta didik termotivasi untuk lebih aktif berpartisipasi 

dalam belajar 

c) Sesudah pembelajaran selesai guru dan peserta didik 

mengetahui benar peserta didik yang berhasil dengan baik 

dan mana yang kurang berhasil 

d) Peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan 

kemampuannya 

e) Modul dapat digunakan dalam berbagai situasi dan 

tempat.
33

 

f) Modul dapat memberikan umpan balik sehingga 

pembelajar mengetahui kekurangan mereka dan segera 

melakukan perbaikan.  

g) Remidi dapat dilakukan karena modul memberikan 

kesempatan yang cukup bagi siswa untuk dapat 

menemukan sendiri kelemahannya berdasarkan evaluasi 

yang diberikan.  

 

Selain memiliki kelebihan modul juga memiliki 

kekurangan-kekurangan yaitu sebagai berikut: 

a) Interaksi antar siswa berkurang sehingga perlu jadwal tatap 

muka atau kegiatan kelompok 

b) Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan 

membosankan karena itu perlu permasalahan yang 

menantang , terbuka dan bervariasi  

                                                             
33

 Eka Haryanti, “Pengembangan Modul IPA terpadu Berbasis Inquiri 

Terbimbing untuk Peserta Didik SMP Kelas VIII Pada Tema Energy Adalah 

Sumber Kehidupan,” Skripsi Program Study Pendidikan Fisika Fakultas dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2019, 15. 
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c) Kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin 

dan menunda mengerjakan tugas karena itu perlu 

membangun budaya belajar dan batasan waktu 

d) Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang 

dibutuhkan lama
34

 

 

3. Pendekatan saintifik 

a. Pengertian pendekatan  saintifik 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau 

prinsip yang ditemukan.
35

 

Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang menjadikan sains 

sebagai metode atau pendekatan dalam proses belajar mengajar 

sehingga pembelajaran akan membuat peserta didik lebih kreatif 

dan lebih aktif.
36

 Penerapan pendekatan saintifik diyakini dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang 

diakibatkan karena siswa diajak untuk berproses aktif menemukan 

sendiri pengetahuannya dari pengalaman belajar yang dilakukan.
37

 

Menurut Irwandi pendekatan saintifik merupakan bagian inti 

dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan 

                                                             
34

 Lasmiyati, “Pengembangan Modul Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Minat SMP,” Jurnal Pendidikan 

Matematika, t.t., 164. 
35

 A. Wijayanti, “Pengembangan Autentic Assesment Berbasis 

Proyek Dengan Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Keteampilan 

Berpikir Ilmiah Mahasiswa,” Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 2014, 104. 
36

 Fithri Nuru Ayuni, “Pemahaman Guru Terhadap Pendekatan 

Saintifik (Scientific Approach) Dalam Pembelajaran Geografi,” Jurnal 

Pendidikan Geografi, t.t., 3. 
37

 Nur Hikmayati, “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis 

Scientific Yang Berorientasi Pada Kemampuan Berfikir Kritis Matematis 

Siswa,” Jurnal Pendidikan Matematika 8 (2019): 51. 



26 
 

keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta tetapi merupakan hasil menemukan 

sendiri.
38

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan 

saintifik  merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta 

didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan 

berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas 

proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan (scientist) 

dalam melakukan penyelidikan ilmiah yang artinya peserta didik 

diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun 

konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya.  

Dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 untuk semua 

jenjang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

saintifik atau pendekatan ilmiah. Pendekatan pembelajaran ini 

menekankan pada keaktifan Peserta didik dalam belajar. Tentu saja, 

proses pembelajaran yang berlangsung harus mencakup tiga ranah, 

yaitu ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), dan yang 

terakhir ranah keterampilan. Semua ranah tersebut sudah sesuai 

dengan berbasis pendekatan ilmiah. 

Pada ranah sikap berhubungan dengan materi ajar agar peserta 

didik tahu mengapa. Ranah kognitif berhubungan dengan materi 

ajar agar peserta didik tahu apa. Ranah yang terakhir yaitu ranah 

keterampilan berhubungan dengan materi ajar agar peserta didik 

tahu bagaimana. Hasil keseluruhan dari proses tersebut yakni 

adanya peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk 

menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. 

b. Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Saintifik 

Metode saintifik tidak hanya mengembangkan kemampuan 

intelektual tetapi seluruh potensi peserta didik yang ada, termasuk 

                                                             
38

 Marya Emanuela Ine, “Penerapan Pendekatan Scientific Untuk 

Meningkatkan  Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Pokok 

Bahasab Pasar,” Prosiding Seminar Nasional 2 (2015). 



27 
 

salah satunya ditonjolkan yaitu mengembangkan sikap dan 

keterampilan. Dalam pendekatan saintifik ada beberapa langkah 

yang dialami oleh peserta didik. Langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut
39

 

Gambar 1. 2 

Langkah-langkah pendekatan saintifik 
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1. Mengamati, hal yang dilakukan yaitu seperti membaca, 

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) 

untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode 

mengamati peserta didik menemukan fakta bahwa ada 

hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Melalui 

mengamati gambar, peserta didik dapat secara langsung 

menceritakan kondisi sebagaimana yang di tuntut dalam 

Kompetensi Dasar (KD) dan indikator, dan mata pelajaran 

apa saja yang dapat dipadukan dengan media yang tersedia 

2. Menanya, Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati. Adapun beberapa fungsi dan manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan menanya: 1) Membangkitkan rasa 

ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu 

tema atau topik pembelajaran. 2) Mendorong dan 

menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar. 3) 

Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus 

menyampaikan ancangan untuk mencari solusinya. 4) 

Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, 

keterampilan, dan pemahamannya atas substansi 

pembelajaran yang diberikan. 5) Membangkitkan 

keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan 

pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, 

dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

3. Mencoba/mengumpulkan data (informasi): melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain dan buku teks, 

mengamati objek, kejadian, aktivitas, atau wawancara 

dengan narasumber 
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4. Mengasosiasikan/mengolah informasi yaitu mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Menalar merupakan proses berfikir yang logis 

dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan. Menalar (associating) merujuk pada teori 

belajar asosiasi, yaitu kemampuan untuk menyimpulkan, 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya 

menjadi penggalan memori dalam otak dan pengalaman-

pengalaman yang tersimpan di memori otak berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya 

5. Mengkomunikasikan: Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 

atau media lainnya. Mengkomunikasikan, kegiatan belajar 

yang dilakukan yaitu  Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 

atau media lainnya.
40

 

Kesimpulan dari paparan diatas, bahwa pendekatan saintifik, 

adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

aktivitas peserta didik melalui kegiatan mengamati, 

menanya,menalar, mencoba, membuat jejaring pada kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 

 

c. Karakteristik pendekatan saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki 

karakteristik pembelajaran berpusat pada anak, melibatkan 

keterampian proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum atau 

prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

                                                             
40

 Ibidh, h 162. 



30 
 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan 

berpikir tingkat tinggi, dapat mengembangkan karakter anak.
41

 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendekatan saintifik 

merupakan pola pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk 

membangun informasi belajar dari peserta didik, oleh peserta didik 

dan untuk peserta didik. Prinsipnya adalah bagaimana peserta didik 

dapat belajar mengenal, mengolah, memiliki dan 

mengkomunikasikan hasil belajar yang didapatkan. Berikut akan 

diuraikan beberapa karakteristik tersebut Pendekatan saintifik: 

1) Berorientasi pada peserta didik  

Pada prinsip pembelajaran saintifik belajar dilakukan oleh 

peserta didik dari peserta didik dan untuk peserta didik. 

Dalam hal ini pendidik mengupayakan bagaimana peserta 

didik dapat mengenal apa yang dipelajarinya, kemudian 

dapat mengolah, menerima apa yang dipelajari dan hasil 

akhirnya dapat mengkomunikasiakan informasi belajar. 

2) Mengembangkan potensi peserta didik  

Melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama 

berfikir ilmiah dengan menerapkan kemampuan 

mengamati, menanya, menganalisa, menalar, dan dapat 

mengkomunikasiakan hasil belajarnya. Sehingga dengan 

pendekatan ini seluruh potensi yang ada didalam diri siswa 

dapat berkembangkan 

3) Meningkatkan motivasi belajar Peserta didik akan 

termotivasi dalam belajar jika tercipta suasana 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk berlaku seolah-olah sebagai yang menemukan 

apa yang dipelajarinya. 

4) Mengembangkan sikap dan karakteristik peserta didik 

Sumber dan informasi belajar yang diamati dan dikenal 

oleh peserta didik akan mengubah sikap dan karakter 
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peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku dan 

kebiasaan buruk akan merugikan orang lain dan diri 

sendiri. Sehingga dengan pendekatan saintifik ini 

diharapkan dapat mengubah sikap peserta didik melalui 

kegiatan yang dilakukan didalamnya.  

5) Meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil 

belajar Dengan adanya pendekatan saintifik peserta didik 

dapat dilatih mengkomunikasikan hasil-hasil yang peserta 

didik temukan saat belajar. Sehingga dengan adanya 

pembiasaan dan latihan yang dilakukan. peserta didik dapat 

belajar secara mandiri dan meningkatkan komunikasi hasil 

belajara yang dapat menunjang kreativitas peserta didik. 

 

d. Tujuan pembelajaran berbais pendekatan saintifik 

Beberapa tujuan Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah:  

1) Untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.  

2) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah secara sistematik.  

3) Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa 

bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan.  

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.  

5) Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis artikel ilmiah 

6) Untuk mengembangkan karakter siswa. 

 

4. Pembelajaran Al-Qur’an Hadist 

a. Pengertian pembelajaran Al-Qur’an Hadist 

Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadist adalah bagian mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan untuk 

memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan 

penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan 
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Hadits sehingga dapat  diwujudkan  dalam  perilaku  sehari-hari  

sebagai  perwujudan  iman  dan  taqwa  kepada  Allah SWT.
42

 

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis, menekankan pada 

kemampuan baca tulis yang baik dan benar, hapalan terhadap surat-

surat pendek dalam al-Qur'an, memahami makna secara tekstual 

dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan pengenalan arti atau makna secara 

sederhana dari surat-surat pendek dan hadis-hadis.
43

 

Pembelajaran Al Qur’an dan Al-Hadist berfungsi 

menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk membaca dan 

menulis Al Qur’an dan hadist, Mendorong, membimbing dan 

membina kemampuan dan kegemaran untuk membaca Al Qur’an 

dan al-hadist, Menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan kandungan ayat-ayat Al Qur’an dan Al-Hadist 

dalam perilaku peserta didik sehari-hari, serta Memberikan bekal 

pengetahuan untuk mengikuti pendidikan.
44

 

Pembelajaran Alqur‟an Hadits di tingkat pendidikan dasar 

(MTs) adalah memberikan kemampuan kepada siswa dalam 

membaca, menulis, dan menggemari Alqur‟an Hadits serta 

menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatanisi kandungan 

ayat-ayat Alqur‟an Hadits untuk mendorong, membina dan 

membimbing akhlak dan perilaku siswa agar berpedoman kepada 

dan sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Alqur‟an Hadis dalam 

kehidupan sehari-hari
45
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b. Tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadist 

Al Qur’an Hadis merupakan salah satu bagian/unsur dari mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di madrasah yang 

menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mata 

pelajaran Al Qur’an Hadis bertujuan memberikan pemahaman 

kepada peserta didik agar dapat memahami Al-Qur’an dan Hadits 

sebagai sumber ajaran agama Islam dan mengamalkan isi 

kandungannya sebagai petunjuk dan landasan dalam kehidupan 

sehari-hari.
46

 

Selain itu, tujuan pembelajaran Qur’an Hadits pada dasarnya 

merupakan rumusan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan dimiliki 

siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan tujuan 

tersebut dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai 

tuntutan, kebutuhan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dibuat 

berdasarkan pertimbangan faktor-faktor masyarakat, siswa itu 

sendiri, serta ilmu pengetahuan (budaya). Dengan demikian, 

perumusan tujuan pembelajaran Qur’an Hadits harus didasarkan 

pada harapan tentang sesuatu yang diharapkan dari hasil proses 

kegiatan pembelajaran.
47

 

M. Quraish Shihab menyebutkan tujuan pembelajaran Al-

Qur’an Hadits yaitu membina manusia secara pribadi dan 

kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba 

Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan 

konsep yang ditetapkan oleh Allah.
48

 

Tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits adalah: 

a) Meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Qur’an dan 

Hadits 
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b) Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi 

dan menghadapi kehidupan. 

c) Meningkatkan kekhusyukan siswa dalam beribadah, 

terlebih halat, dengan menerapkan hukum bacan tajwid 

serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat 

pendek yang mereka baca. 

Tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits di tingkat Madrasah 

Tsanawiyah yaitu agar peserta didik gemar membaca Al-Qur’an 

dan Hadits dengan baik dan benar, serta mempelajari memahami, 

meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman untuk seluruh 

aspek kehidupannya. Dengan demikian pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits memiliki fungsi lebih istimewa dibanding dengan yang lain 

dalam hal mempelajari Al-Qur’an.
49

 

 

c. Fungsi pembelajaran Al-Qur’an hadist 

Mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadits pada madrasah 

memiliki fungsi sebagai berikut 

a) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran 

ajaran Islam yang telah dimulai dan dilaksanakan dalam 

lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan 

sebelumnya. 

b) Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan dalam 

keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan 

diri peserta didik dan menghambat perkembangannya 

menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 
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d) Pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an dan 

Al-Hadits sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta 

didik dalam kehidupannya sehari-hari.
50

 

 

d. Toleransi Dalam Kehidupan 

Toleransi berasal dari bahasa latin, “tolerar” yang berarti 

menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat 

lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang 

berlainan pandangan atau agama. Dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap 

menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian 

(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang 

berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Toleransi 

dalam bahasa Arab disebut “tasamuh” artinya kemurahan hati, 

saling mengizinkan, saling memudahkan. 

 

Menurut Umar Hasyim, toleransi diartikan sebagai pemberian 

kebebasan kepada sesama manusia atau kepada semua warga 

masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya 

dalam menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam 

menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan 

tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban 

dan perdamaian masyarakat. Dari pengertian di atas dapat kita 

simpulkan bahwa toleransi beragama adalah ialah sikap sabar dan 

menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan 

agama atau system keyakinan dan ibadah penganut agama agama 

lain.
51

 

Pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau 

perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana 
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seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang 

orang lain lakukan
52

 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT. dalam 

Q.S al Hujurat/49: 13 sebagai brikut: 

 

                            

                       

Artinya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Ayat tersebut secara jelas memaparkan bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah swt. Bersuku suku dan berbangsa-bangsa 

agar saling kenal mengenal di antara sesama. Perbedaan yang ada 

merupakan suatu kodrat dan sunnatullah harus selalu dijaga dan 

dipelihara untuk kemaslahatan bersama. Perbedaan bukan berarti.  

 

B. Teori- Teori Tentang Pengembangan Model  

1. Jenis Penelitian R & D 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). R & D 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
53

 

R & D Merupakan penelitian yang dimulai dengan research 

lalu dilanjutkan development. Langkah research dilakukan guna 
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menghasilkan keperluan pengguna (needs assesment), sedangkan 

langkah development dilakukan guna memperoleh produk 

pembelajaran.
54

 

Secara sederhana penelitian dan pengembanan didefinisikan 

sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mencaritemukan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan produk, menguji 

produk, sampai dihasilkannya suatu produk yang terstandarisasi 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
55

 

Implementasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengembangan atau yang kita kenal dengan istilah Reasearch and 

Dovelepment (R&D), umumnya berfokus pada proses 

pengembangan dan validasi produk pendidikan. Produk pendidikan 

yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan diantaranya 

pada media pembelajaran seperti buku teks, modul pembelajaran, 

vidio pembelajaran, web learning, e-learning, lembar kerja peserta 

didik (LKPD), alat peraga praktikum dan lain sebagainya. 

Tahap/proses dalam penelitian pengambangan biasanya 

membentuk siklus yang konsisiten untuk menghasilkan suatu 

produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, melalui langkah desain 

awal produk uji coba produk awal untuk menemukan berbagai 

kelemahan, perbaikan kelemahan, diujicobakan kembali, diperbaiki 

sampai akhirnya ditemukan produk yang dianggap ideal.
56

 

Dengan adanya penelitian ini melibatkan aspek kompetensi 

dan pengetahuan. Para instrument digunakan untuk menentukan 

kemampuan pada aspek kompetensi dan pengetahuan dalam bentuk 

kemampuan literasi tes. Para instrument melibatkan bantuan dari 

dosen ahli. Sehingga dengan begitu penelitian dapat dianggap valid 
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dosen ahli sudah menyatakan valid berkaitan tentan penelitian 

tersebut. 
57

 

Jenis produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah 

bahan ajar berupa modul. Produk yang dihasilkan ini akan diuji 

kelayakannya terlebih dahulu. Untuk menguji layak atau tidaknya, 

awalnya modul ini akan divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli 

untuk melihat kevalidan dan kepraktisannya apabila digunakan 

sebagai bahan ajar. Setelah modul dikatakan valid, modul diberikan 

kepada peserta didik untuk melihat keefektifannya. Modul yang 

sudah terbukti valid, praktis dan efektif dapat dikatakan layak untuk 

digunakan sebagai bahan ajar disekolah.  

 

2. Metode Penelitian R & D 

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Metode penelitian banyak menjelaskan 

tentang tata cara dalam melaksanakan penelitian, oleh karena itu, 

metode penelitian meliputi juga prosedur dan teknik penelitian. 

sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian penyelidikan 

dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk 

mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu 

serta teknologi.
58

 

Penelitian diartikan juga sebagai upaya terstruktur dan 

sistematis untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang 

memerlukan jawaban secara ilmiah.
59

 penelitian menurut Cresswell  

adalah proses dengan langkah mengumpulkan dan menganalisis 

informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik 

atau masalah.
60
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Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa 

metode penelitian adalah suatu tindakan ataupun usaha untuk 

mencari data dan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan 

prosedur secara terarah dan sistematis guna mendapatkan infomasi 

yang relevan guna mencapai tujuan penelitian. 

Tujuan penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk 

menghasilkan produk berupa modul Al-Qur’an Hadits dengan 

menggunakan model pendekatan saintifik pada materi Toleransi 

dalam kehidupan, dan menguji kelayakan modul Al- Qur’an Hadist 

tersebut supaya berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan 

penelitian untuk menguji kelayakan produk tersebut. Research and 

Dovelopment adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan modul tersebut.  

Pada penelitian ini akan dikembangkan modul berbasis 

pendekatan  saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist pada 

materi Toleransi Dalam Kehidupan yang subjeknya siswa siswi 

kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat. 

 

3. Langkah-Langkah Penelitian R & D 

Penelitian pengembangan ini mengunakan model penelitian 

dan pengembangan ADDIE. Menurut Sugiyono, model ADDIE 

terdiri dari 5 tahapan yaitu Analysis, Design, Development, 

Imlementation, dan Evaluation. Berikut penjelasan dari pendekaan 

ADDIE: 

a. Analysis, berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap 

situasi kerja dan lingkungan sehingga dapat ditemukan 

produk apa yang perlu dikembangakan. 

b. Design, rancangan media pembelajaran ini masih bersifat 

konseptual yang akan mendasari proses pengembangan 

berikutnya. Pada tahap desain dilakukan beberapa 

kegiatan antara lain merumuskan tujuan pembelajaran, 

menentukan materi atau pokok bahasan yang akan di 

pelajari, selanjutnya penyusunan bahan ajar dengan 

sistematika yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa. 
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c. Development adalah tahap merealisasikan menjadi 

produk yang siap diimplementasikan. Pada tahap ini 

penyiapan dan penulisan materi npada buku ajar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar.  

d. Implementation, merupakan kegiatan mengujicoba 

produk. 

e. Evaluasi, adalah evaluasi sumaif dilakukan setelah 

kegiatan berakhir secara keseluruhan. Revisi dibuat 

sesuai dengan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh 

media tersebut. 

Berdasarkan pemaparan model penelitian dan pengembangan 

oleh tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa model penelitian dan 

pengembangan ADDIE merupakan kepanjangan dari analysis, 

Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Tahap 

analysis bertujuan untuk menetahui permasalahan yang terjadi 

kemudian dicari jalan keluar dari masalah yang terjadi. Tahap 

selanjutnya yaitu design yaitu tahapan merancang produk yang 

akan dikembangakan. Tahap development, dalam tahap ini poduk 

yang telah direncanakan selanjutnya direalisasikan menjadi produk 

yang siap diujicobakan. Tahap implementasi yaitu tahap 

mengujicoba poduk yan telah dihasilkan. Selanjutnya tahapan 

terakhir Evaluation, yaitu tahap merevisi dan mengetahui 

keefektifan dari produk yang telah dikembangkan.  

Aldoobie menyatakan bahwa model ADDIE adalah suatu 

model yang paling umum digunakan dalam bidang desain 

pembelajaan panduan unuk menghasilkan desain yang efektif. 

Model ini adalah pendekatan yang membantu desainer 

intruksional, pengembang konten apapun, atau bahkan guru untuk 

membuat desain pengajaran yang efisien dan efektif dengan 

menerapkan proses model ADDIE pada setiap produk intruksional. 

Selain itu, Mulyatiningsih mengatakan bahwa dalam 

perkembangan lebih lanjut, penelitian dan pengembangan model 

4D dan ADDIE juga sring digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan bahan ajar seperti Modul, LKS, dan buku ajar. Oleh 
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sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk 

pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, media 

dan bahan ajar. Sehingga penelitian pengembangan bahan ajar 

modul dengan pendekatan saintifik cocok menggunakan model 

ADDIE sebagai prosedur penelitiannya.
61

 

4. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian pengembangan ini yaitu 

belum adanya modul pembelajaran berbasis saintifik pada materi 

Toleransi Dalam Kehidupan. Sehingga guru hanya menggunakan 

buku paket, LKS, dan Al-Qur’an terjemahan dalam pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas. Oleh karena itu, media yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk dapat lebih 

mendukung pembelajaran yaitu modul berbasis saintifik materi 

Toleransi Dalam Kehidupan, yang berfungsi sebagai buku 

pendamping siswa dalam belajar materi tersebut.  

Kerangka berfikir dalam penelitian pengembangan modul ini 

dikembangkan dalam bentuk alur sebagai berikut: sebelum modul 

berbasis pendekatan saintifik ini dikembangkan, hal utama yang 

perlu diperhatikan adalah mengkaji materi yang akan dibuat 

modulnya, menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan saat 

ini. Dalam menetapkan materi modulnya dipilih bab toleransi 

dalam kehidupan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

berbasis saintifik.  

Modul pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dianggap 

mampu membantu pembelajaran sebagai buku pendamping siswa 

dalam belajar materi tersebut. Pengembangan bahan ajar ini 

berpedoman dari desain penelitian yang terdapat dalam sugiyono. 

Setelah bahan ajar selesai dibuat, selanjutnya konsultasi kepada tim 

ahli dari ahli materi, dan ahli media.  

Setelah modul ini di validasi oleh ahli materi, dan ahli media 

maka dapat diketahui kelemahan dari modul tersebut. Kelemahan 
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tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang 

lebih baik lagi. Bahan ajar tersebut selanjutnya di uji cobakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Hasil uji coba apabila tanggapan 

peserta didik mengatakan bahwa modul tersebut layak maka dapat 

dikatakan bahwa bahan ajar tersebut telah selesai dikembangkan 

sehingga menhasilkan produk akhir berupa modul Al-Qur’an 

Hadist dengan menggunakan pendekatan berbasis saintifik pada 

materi Toleransi Dalam Kehidupan.  
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Gambar 2. 2 

Alur kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Tahap Analysis : Dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pada saat  Pra 
Penelitian  ke Sekolah Dengan Melakukan Wawancara kepada guru mapel 

 

1. Dalam proses KBM guru hanya memanfaatkan buku paket Al-Qur’an Hadis 

dan LKS saja sehingga diperlukan bahan ajar tambahan yang dapat 
menunjang proses pembelajaran.  

2. Belum tersedianya bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk belajar 

secara mandiri terlebih di situasi covid-19 

3. Sumber belajar yang digunakan dianggap kurang menunjang proses 

pembelajaran karena masih bersifat informative dan kurang mengedepankan 

proses belajar dengan pendekatan saintifik sebagaimana pendekatan yang 

termuat dalam K13 
Tahap Design (perancangan):  Merancang bahan ajar berupa modul   

berbasis pendekatan saintifik, merancang lembar validasi,  
dan merancang lembar angket respon guru dan peserta didik  

 

Validasi Oleh Pakar Ahli 

Tahap Implementation (implementasi): Bahan ajar yang sudah dikatakan valid  

selanjutnya di uji cobakan kepada siswa 

Menyebar Angket Respon Guru Dan Peserta Didik Untuk Penilaian Modul 

Tahap Evaluasi : pada tahap ini diperoleh sebuah umpan balik yaitu masukan dan 

saran dari guru dan siswa melalui penyebaran angket. Tahap ini juga berupa 

perbaikan (revisi) 

Tahap Development (pengembangan): Bahan ajar mulai dikembangkan dan  

dilakukan validasi oleh tim validator 

Bahan 

Revisi 
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Final Product 

Menyebar Angket Respon Guru Dan Peserta Didik Untuk Penilaian Modul 

Tahap Evaluasi : pada tahap ini diperoleh sebuah umpan balik yaitu masukan dan 

saran dari guru dan siswa melalui penyebaran angket. Tahap ini juga berupa 

perbaikan (revisi) 

Final Product 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian    

Penelitian dilakukan di MTs Nurul Iman Sekincau Lampung 

Barat. Lokasi penelitian ini dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

yang diperlukan. Produk berupa bahan ajar yang dihasilkan 

diperuntukkan bagi siswa siswi kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau 

Lampung Barat tahun ajaran 2020/2021. 

 

B. Desain Penelitian Pengembangan 

Penelitian berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi 

Toleransi Dalam Kehidupan Kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau 

Lampung Barat” ini adalah bahan ajar cetak yang dapat digunakan oleh 

siswa untuk belajar mandiri.   

Berdasarkan konsep diatas, model pengembangan yang relevan 

dengan pengembangan bahan ajar ini adalah model ADDIE. Alasan 

menggunakan model ini karena lebih sederhana dan kompleks 

dibandingkan dengan model lainnya. Model pengembangan media 

intruksional menurut Robert Maribe Branch atau lebih dikenal dengan 

ADDIE dalam pengembangan ini Terdapat lima langkah sebagai 

berikut: 1) analysis, 2) design, 3) development, 4) implementation, 5) 

evaluation. 

 

C. Prosedur Penelitian Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini berpedoman pada 

desain pembelajaran sistematik oleh ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Memilih model 

pengembangan ini di dasarkan pada alasan bahwa tahapan-tahapan 

dasar desain pengembangan ADDIE sederhana, mudah dipelajari, 

simpel, serta lebih mudah dikaitkan dalam pengembangan media 

pembelajaran. Berikut Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

dengan tahapan model ADDIE.  

45 
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Gambar: 1. 3 

Tahapan Model ADDIE 

 

Langkah/tahapan penelitian dan pengembangan  

menjelaskan cara yang harus ditempuh peneliti dalam 

mengembangkan suatu produk, secara tidak langsung akan 

menuntun dan memberi petunjuk bagaimana prosedur yang akan 

dilakukan sampai ke produk yang dispesifikasikan. Sesuai 

dengan penelitian dan pengembangan ADDIE maka produk 

yang akan dikembangkan mengikuti prosedur penelitian dan 

pengembangan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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A ANALYSIS 

Merupakan proses 

mengidentifikasi masalah 

pada sekolah yang dipilih 

untik dijadikan tempat 

penelitian. Masalah yang 

ditemukan dalam pra-

penelitian yang dilakukan 

adalah: 

3. Belum tersedianya 

bahan ajar yang dapat 

membantu siswa untuk 

belajar secara mandiri. 

Terlebih pada proses 

pembelajaran di situasi 

pandemi covid-19 

dengan banyaknya 

materi terbatas oleh 

alokasi waktu sehingga 

tujuan pembelajaran 

tidak dapat dicapai 

secara maksimal. 

4. Sumber belajar yang 

digunakan dianggap 

kurang menunjang 

proses pembelajaran 

karena masih bersifat 

informative yang 

banyak memaparkan 

tentang teori saja dan 

kurang 

mengedepankan proses 

belajar dengan 

pendekatan saintifik 

sebagaimana 

pendekatan yang 
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termuat dalam K13 

D DESIGN 

Berdasarkan tahap analisis, 

peneliti selanjutnya 

melakukan tahap desian 

1. Merumuskan butir-

butir materi dengan 

mengacu kepada 

KI,KD 

2. Menyiapkan referensi 

yang berkaitan dengan 

materi 

3. Merancang konsep 

produk yang akan 

dikembangkan. 

4. Merancang desain 

yang menarik untuk 

pembuatan/pengemban

gan produk berupa 

bahan ajar modul 

D DEVELOPMENT 

Menyusun modul 

berdasarkan rancangan 

media pada tahap desain 

I IMPLEMENTATION Pada tahap ini dilakukan 
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uji coba produk pada 

sekolah MTs Nurul 

ImanSekincau Lampung 

Barat 

E EVALUATION 

Tahap evaluasi dilakukan 

dengan evaluasi formatif, 

yaitu pengumpulan data 

apada setiap tahapan yang 

digunakan untuk 

memperbaiki produk atau 

menyempurnakan produk 

yang dikembangkan 

 

1. Tahap Analysis 

Analysis yaitu melakukan analisa kebutuhan, 

mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisa 

tugas. Tahap analisa merupakan suatu proses mendefinisikan 

apa yang akan di kembangkan.
62

 

Analisis merupakan prosedur mengidentifikasi masalah 

pada tempat penelitian yang dijadikan sampel penelitian. Dalam 

penelitian ini langkah analisis merupakan tahap pengumpulan 

data terkait permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang 

kemudian di identifikasi pemecahan masalahnya melalui analisis 

kebutuhan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.  

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahapan antara lain 

identifikasi, pengembangan dan pemahaman tentang tingkat 

kebutuhan peserta didik kelas VII MTs pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits tersebut. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

data untuk pengembangan bahan ajar modul Al-Qur’an Hadits 

dengan melakukan wawancara kepada pendidik, wawancara 

dilakukan di sekolah MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat, 

yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Belum tersedianya 
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bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk belajar secara 

mandiri. Terlebih pada proses pembelajaran di situasi pandemi 

covid-19 dengan banyaknya materi terbatas oleh alokasi waktu 

sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai secara 

maksimal. Serta sumber belajar yang digunakan dianggap 

kurang menunjang proses pembelajaran karena masih bersifat 

informative yang banyak memaparkan tentang teori saja dan 

kurang mengedepankan proses belajar dengan pendekatan 

saintifik sebagaimana pendekatan yang termuat dalam K13 

 

2. Tahap Design  

Tahap design/perancangan ini dilakukan setelah 

memperoleh permasalahan dari tahap menganalisis. Dan 

bertujuan untuk merancang media pembelajaran yang tepat 

pada pembelajaran Al-Qur’an Hadist. Adapun  Hal yang harus 

di lakukan yaitu: 

a. Merumuskan butir-butir materi dengan mengacu kepada 

KI,KD 

b. Menyiapkan referensi yang berkaitan dengan materi 

c. Menyiapkan gambar-gambar animasi yang sesuai dengan 

materi. 

d. Merancang konsep produk yang akan dikembangkan. 

e. Merancang desain yang menarik untuk 

pembuatan/pengembangan produk berupa bahan ajar 

modul 

 

3. Tahap Development 

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print atau 

desain tadi menjadi kenyataan/ kegiatan realisasi rancangan 

produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual 

penerapan media pembelajaran baru. Dalam tahap 

pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut di 

realisasikan menjadi produk yang siap di implementasikan. 

Adapun Hal yang harus dilakukan yaitu: 
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a) Mengembangkan perangkat produk (materi, bahan, dan 

alat) yang diperlukan dalam pengembangan. Produk 

yang akan dibuat oleh peneliti adalah modul Al-Qur’an 

Hadis berbasis pendekatan saintifik dengan 

memperhatikan kebutuhan penelitian sebagai berikut: 

1) Berbentuk modul yang terdiri atas peta konsep,kata 

kunci, kegiatan belajar, rangkuman, glosaium, 

latihan, tes formatif, kisah teladan. 

2) Menggunakan tampilan yang telah dirancang pada 

tahap design. 

b) Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rancangan 

produk, pada tahap ini produk mulai dibuat. 

c) Selanjutnya yaitu dilakukan validasi. Validasi ahli 

berguna untuk menilai  bahan ajar yang dikembangkan. 

Hasil validasi ini nantinya dapat dijadikan salah satu 

bahan perbaikan (revisi) guna kesempurnaan produk 

yang dirancang. 

 

4. Tahap implementation 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menguji 

cobakan produk yang telah dibuat. Pada tahap ini bahan ajar 

yang sudah dikatakan valid selanjutnya di uji cobakan kepada 

siswa. Bahan ajar di uji cobakan kepada 30 peserta didik kelas 

VII MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat. Uji coba 

dilakukan dengan memberi penjelasan tentang modul Al-

Qur’an Hadist yang telah dikembangkan, meminta responden 

mencoba mempelajari bahan ajar tersebut, kemudian dilakukan 

pengamatan terhadap penggunaan bahan ajar oleh responden. 

Setelah itu responden diminta mengisi angket yang telah di 

persiapkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan, hasil 

analisis angket serta masukan dari responden, modul Al-Qur’an 

Hadist tersebut kemudian dievaluasi 

. 
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5. Tahap evaluasi 

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain 

sisem ADDIE. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap produk yang telah 

dikembangkan. Berdasarkan tahap sebelumnya, modul 

pembelajaran tersebut perlu di evaluasi. Evaluasi didapatkan 

dari hasil angket dan wawancara serta obserasi peserta didik 

dan guru.  

Tahap evaluasi dilakukan dengan evaluasi formatif, yaitu 

pengumpulan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk 

memperbaiki produk atau menyempurnakan produk yang 

dikembangkan 

Pada tahap ini dilakukan revisi akhir terhadap produk yang 

telah dikembangkan untuk menjadi produk final. Karena, 

mungkin masih terdapat kekurangan pada modul pembelajaran 

tersebut. Berdasarkan seluruh proses diharapkan modul 

pembelajaran yang telah dikembangkan layak digunakan untuk 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist karena sudah memenuhi aspek 

kualitas yang telah di tentukan.
63

 

 

D. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

1. Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

materi toleransi dalam kehidupan untuk kelas VII MTs. Bahan 

ajar ini dikemas dalam bentuk yang menarik supaya dapat 

memotivasi peserta didik untuk belajar secara mandiri 

menggunakan modul. 

2. Materi yang disajikan dalam bahan ajar disesuaikan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi toleransi 

dalam kehidupan kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau 

Lampung Barat.  
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3. Bahan ajar yang dihasilkan berbentuk bahan ajar cetak berupa 

modul pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

 

4. Subjek Uji Coba 

Subjek dari penelitian ini adalah 30 peserta didik kelas VII MTs 

Nurul Iman Sekincau Lampung Barat tahun ajaran 2020/2021. 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

memakai wawancara, kuisioner (angket), dan  obsevasi 

1. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang 

diwawancarai dan yang mewawancarai. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat 

dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon. Wawancara yang dilakukan yaitu guna 

mengetahui infomasi awal pada penelitian yang nantinya 

digunakan untuk mempertimbangkan pembuatan media 

pembelajaran berupa modul. Pada penelitian ini yang menjadi 

subyek wawancara adalah guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadist 

kelas VII di MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat. Hasil 

wawancara yang telah dilakukan bahwa guru hanya 

menggunakan buku paket, dan LKS serta Al-Qur’an dan 

terjemahan sebagai bahan ajar utama dalam proses pembelajaran 

di kelas. 

 

2. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
64

 

Angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan 
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atau pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau di isi oleh 

responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
65

 

Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab 

dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya 

juga disebut disebut angket berisi sejumlah pertanyaan yang 

harus direspon oleh responden. Sama halnya dengan pedoman 

wawancara, benuk peranyaannya bisa bermacam-macam,yaitu 

pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.
66

 Angket dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

bahan ajar berupa modul berbasis pendekatan saintifik yang 

diberikan kepada para validator, serta respon guru dan siswa.  

a. Angket Validasi Ahli Materi  

Angket validasi ahli materi ini merupakan angket penilaian 

untuk mendapatkan hasil penilaian kelayakan dari ahli materi. 

Kemudian setelah data diperoleh lalu dianalisis kemudian 

dijadikan pedoman untuk memperbaiki produk yang 

dikembangkan. Berikut kisi-kisi dari instrumen angket ahli 

materi pada tabel 1.3 

 

Tabel 1.3 

KISI-KISI ANGKET UNTUK AHLI MATERI 

N

O 

Kriteria Indikato

r 

Butir Pertanyaan Skor 

1 

 

Aspek 

Kelayak

an Isi 

Kesesuai

an Antara 

SK, dan 

KD 

1. Kelengkapan materi  

2. Keluasan materi  

3. Kesesuaian materi dengan 

KI,KD   

 

4. Isi modul sesuai dengan 

perkembangan zaman  

 

Ketepata 5. Ketepatan konsep dan  
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n materi definisi  

6. Ketepatan data dan fakta  

7. Ketepatan gambar dan 

ilustrasi 

 

8. Ketepatan istilah  

9. Ketepatan acuan Pustaka  

Kemutak

hiran 

materi 

10. Materi dapat 

mengembangkan rasa 

ingin tahu  

 

11. Menggunakan gambar dan 

contoh sesuai lingkungan 

 

12. Menggunakan contoh dan 

kasus dalam kehidupan 

sehari- hari 

 

13. Meningkatakan rasa ingin 

tahu siswa 

 

14. Menciptakan kemampuan 

bertanya 

 

2 Aspek 

Kelayak

an 

Penyaji

an 

Teknik 

penyajian 

15. Konsistensi sistematika 

sajian dalam kegiatan 

belajar 

 

16. Keruntunan konsep  

Pendukun

g 

penyajian  

17. Contoh soal dalam setiap 

kegiatan pembelajaran 

 

18. Daftar isi  

19. Soal evaluasi pada setiap 

akhir pembelajaran 

 

20. Kunci jawaban soal latihan  

21. Glosarium  

22. Rangkuman  

23. Daftar pustaka  

Penyamp

aian 

24. Melibatkan siswa  
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pembelaj

aan 

Kohetans

i dan 

keruntuta

n alur 

piker 

25. Keutuhan makna dalam 

kegiatan pembelajaran 

 

3 Aspek 

pembela

jaran 

Karakteri

stik 

pendekat

an 

saintifik 

26. Bahan ajar modul 

memfasilitasi siswa untuk 

mengamati 

 

 

27. Bahan ajar modul 

memfasilitasi siswa untuk 

bertanya 

 

28. Bahan ajar modul 

memfasilitasi siswa untuk 

menalar (proses berfikir 

logis dan sistematis) dan 

menganalisa 

 

29. Bahan ajar modul 

memfasilitasi siswa untuk 

menemukan konsep secara 

mandiri 

 

30. Bahan ajar modul 

memfasilitasi siswa untuk 

mencoba 

 

Jumlah keseluruhan  

 

b. Angket Validasi Ahli Media/Layout 

Angket validasi ini merupakan angket penilaian untuk 

mendapatkan data hasil penilaian kelayakan dari ahli 

media/layout. Data yang diperoleh dari angket akan dihitung 

dan dianalisis serta digunakan dalam memperbaiki produk 



57 
 

pengembangan modul berbasis pendekatan saintifik. Berikut 

adalah kisi-kisi instrumen untuk angket validasi ahli 

media/layout dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 

KISI-KISI ANGKET UNTUK AHLI MEDIA  

N

o  

Kriteria  Indikator  skor 

1 

Ukuran 

modul sesuai 

dengan 

standar  

1. Kesesuaian Ukuran modul sesuai 

dengan standar ISO (A4, dan B5) 

 

2. Kesesuaian ukuran dengan materi 

isi modul 

 

2 
Tata letak 

cover modul 

3. Tampilan unsur tata letak pada 

sampul muka, belakang dan 

punggung memiliki kesatuan 

serta konsisten. 

 

4. Komposisi unsur tata letak (judul 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) 

sesua dengan tata letak isi 

 

5. Ukuran dan unsur tata letak 

proporsional dengan ukuran 

modul 

 

6. Memiliki kekontrasan yang baik  

7. Penampilan unsur tata letak 

konsisten 

 

3 
Tripografi 

cover modul 

8. Ukuran huruf judul buku lebih 

dominan dibandingkan nama 

pengarang 

 

9. Huruf yang digunakan menarik 

dan mudah dibaca 

 

10. Tidak terlalu banyak 

menggunakan kombinasi huruf 

 

4 
Ilustrasi 

cover modul 

11. Ilustrasi Menggambarkan 

isi/materi ajar 

 

12. Bentuk, warna, ukuran, properti  
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obyek sesuai realita 

5 
Tata letak 

isi modul 

13. Penampilan unsur tata letak 

konsisten berdasarkan pola 

penulisan  

 

14. Penempatan judul dan bab setara 

(kata pengantar, daftar isi, dan 

lainnya seragam serta konsisten) 

 

15. Bidang cetak dan margin 

proporsional terhadap ukuran 

modul 

 

16. Spasi antara teks dan ilustrasi 

sesuai 

 

17. Penempatan judul, subjudul, 

ilustrasi dan keterangan gambar 

tidak mengganggu pembahasan 

 

6 
Tripografi 

isi modul 

18. Tidak menggunakan banyak jenis 

huruf 

 

19. Ketepatan dalam Penggunaan 

variasi huruf (bold, italic, capital)  

 

7 
Ilustrasi isi 

modul 

20. Penyajian keseluruhan ilustrasi 

menarik dan serasi 

 

Jumlah    

 

 

c. Angket Validasi Ahli Bahasa 

Angket validasi ahli bahasa ini merupakan cara 

mendapatkan data mengenai kelayakan produk yang 

dikembangkan secara bahasa dan kaidah penulisan. Kemudian 

setelah data diperoleh lalu dianalisis kemudian dijadikan 

pedoman untuk memperbaiki produk yang dikembangkan. 

Berikut kisi-kisi dari instrumen angket ahli bahasa pada tabel 

3.3. 
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Tabel 3.3 

KISI-KISI ANGKET UNTUK AHLI BAHASA 

No  Kriteria  Indikator  skor 

1  Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat 

 

2. Menggunakan 

kalimat yang efektif 

 

3. Kebakuan istilah  

2 Komunikatif 4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

 

3 Dialogis dan 

interaktif 

5. Kemampuan 

memberikan motivasi 

kepada siswa 

 

6. Kemampuan 

mendorong berpikir 

kritis siswa 

 

4 Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

siswa 

7. Kesesuaian dan 

pekembangan intelek 

siswa 

 

5 Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa  

8. Ketepatan bahasa  

9. Ketepatan ejaan 

 

 

6 Penggunaan 

istilah, symbol 

dan icon 

10. Konsistensi 

penggunaan istilah 

 

11. Konsistensi 

penggunaan 

symbol/istilah 

 

JUMLAH   

 

 

d. Angket analisis tanggapan guru dan respon peserta 

didikan 
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Angket analisis tanggapan guru dan siswa merupakan 

pengumpulan data mengenai respon guru dan peserta didik atas 

produk yang dikembangkan. Berikut kisi-kisi dari instrumen 

angket tanggapan guru dan peserta didik pada tabel 4.3 dan 5.3 

 

Tabel 4.3 

KISI-KISI ANGKET UNTUK RESPON GURU 

No  Kriteria  Indikator  Nomor 

Butir 

1 

Aspek 

kelayakan isi 

(BSNP) 

Kesesuaian antara 

KI,KD 

1,2 

Keakuratan materi  3,4 

Kemutakhiran materi 5,6 

Mendorong 

keingintahuan 

7,8 

2 

Aspek 

kelayakan 

bahasa (BSNP) 

Kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 

9,10 

Kesesuaian deegan 

peseta didik 

11,12,13 

3 

Aspek 

kemudahan 

Dalam 

penggunaan  

modul 

Karakteristik modul 14,15 

4 

Aspek 

kelayakan 

kegrafikan 

Ukuran modul 16, 17 

Desain sampul modul 

(cover) 

18,19,20 

Desain isi modul 21,22,23 

5 
Aspek 

penyajian 

Ketepatan penggunaan 

ulisan, symbol,dan 

gambar 

24,25 

Kemenarikan dan tata 

letak 

26,27,28 

Jumlah  28 
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Tabel 5.3 

Kisi Kis Lembar Respon Peserta Didik 

No  Kriteria  Indikator  Nomor 

butir 

1 Tampilan  Kejelasan teks 1,2,3 

Kejelasan gambar 4,5 

Kemenarikan gambar 6,7,8 

2 Penyajian 

materi 

Kemudahan memahami 

materi 

9,10,11 

3 Manfaat  Kemudahan belajar  12,13,14 

Ketertarikan menggunakan 

bahan ajar berbentuk modul  

15,16,17 

Peningkatan motivasi belajar 18,19,20 

Jumlah  20 

 

3. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara sistematis. Observasi sebagai 

pengumpulan data memiliki ciri yang lebih spesifik jika 

dibandingkan dengan teknik yang lain. Jika wawancara dan 

angket selalu berkomunikasi dengan orrang, maka observasi 

tidak hanya p5.3ada orang, tetapi benda dan objek alam 

lainnya.  Peneliti melakukan observasi untuk mengamati, 

mengidentifikasi, menelaah, dan mencatat apa saja kekurangan 

dan kelebihan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengetahui presentase modul Al-Qur’an Hadis berbasis 

pendekatan s cientiic materi toleransi terhadap sesama. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam pengembangan ini adalah 

mendeskripsikan semua pendapat. Analisis deskriptif yang dipakai 

sebagai analisis isi. Analisis ini memberikan gambaran tentang data 

yang di analisis. Misalnya, butir-butir tes yang dipakai dalam penelitian 

telah memenuhi validitas, sebagian besar data telah dikonfirmasikan 

kepada responden dan sebagainya. Hasil analisis deskriptif ini 
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digunakan untuk memperoleh kelayakan dari bahan ajar berupa Modul 

Al-Qur’an Hadist berbasis pendekatan saintifik. Hasil yang diperoleh 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki bahan ajar. 

Data dari angket merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan 

menggunakan skala likert kemudian dianalisis melalui presentasi rata-

rata skor item pada setiap jawaban dari setiap pertanyaan dalam angket. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala 1 sampai skala 4 dengan skor 

tertinggi 4 dan skala terendah 1 

Tabel 6.3 

Kriteria Skor yang digunakan dalam memberikan penilaian 

pengembangan 

 modul Al-Qur’an Hadist
67

 

 

SKOR  KRITERIA 

4 Sangat Baik  

3 Baik  

2 Tidak Baik 

1 Sangat Tidak Baik 

 

Nilai yang diberikan satu sampai dengan empat menggambarkan 

posisi yang negatif ke yang sangat positif. Sedangkan untuk 

menentukan hasil presentasi skor penilaiannya dengan menggunakan 

rumus perhitungan, sebagai berikut: 

P = Skor rata-rata seluruh aspek x 100% 

        Skor tertinggi seluruh aspek 

 

Keterangan 

P= Presentasi Kelayakan 
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Hasil dari skor penilaian menggunakan skala likert tersebut 

kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek sampel uji coba 

dikonversikan pada pernyataaan penilaian untuk menentukan kualitas 

dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat 

pengguna. 

 

Tabel 7.3 

Tabel skala kelayakan
68

 

Skor  Kriteria    

0 % - 20 % Tidak Layak 

21 % - 40 % Kurang Layak 

41 % - 60 % Cukup Layak 

61 % - 80 % Layak  

81 % - 100 % Sangat Layak 

 

7. Proses Analisis Lembar Angket Respon Siswa Dan Guru 

Angket respon  siswa dan guru diberikan setelah 

pembelajaran menggunakan modul Al-Qur’an Hadist dengan 

menggunakan pendekatan berbasis Saintifik pada materi 

toleransi dalam kehidupan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 

tanggapan peserta didik dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Angket respon siswa dan guru pada penelitian ini 

menggunakan skala likert.  

a. langkah pertama adalah memberikan skor pada kriteia 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik, diberi skor 4 

B = Baik, diberi skor 3 

TB = Cukup Baik, Diberi Skor 2 

STB = Kurang Baik, Diberi Skor 1 
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b. Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir 

pernyataan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 P = Skor rata-rata seluruh aspek x 100% 

            Skor tertinggi seluruh aspek 

 

Keterangan: 

P = Presentasi Kelayakan  

 

c. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil 

perhitunan berdasarkan angket. Maka produk 

pengembangan akan berakhir saat skor penilaian 

terhadap pengembangan modul ini telah memenuhi 

syarat kelayakan dan tingkat kesesuaian materi serta 

desain pada pokok pembahasan materi toleransi dalam 

kehidupan dikateorikan menarik atau sangat menarik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini dilakukan di MTs Nurul Iman Sekincau Lampung 

Barat. Penelitian  ini menghasilkan produk berupa modul pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits berbasis pendekatan saintifik pada materi toleransi 

dalam kehidupan untuk peserta didik kelas VII MTs. Peneliti 

mengembangkan bahan ajar modul Al-Qur’an Hadits berbasis 

pendekatan saintifik dengan menggunakan model penelitian ADDIE 

yang telah dikembangkan oleh Robert Maribe Branch, dengan lima 

tahapan yaitu: (analysis, design, development, implementation, dan 

evaluation) yang dilakukan dalam tahapan satu sampai dengan tahapan 

ke lima. Tujuan utama model pengembangan ini digunakan untuk 

mendesain dan mengembangkan sebuah produk. Adapun langkah-

langkah dalam pengembangan bahan ajar oleh peneliti dapat dijelaskan 

dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Analysis (analisis) 

Bersumber dari hasil pra penelitian di MTs Nurul Iman 

Sekincau Lampung Barat, hasil analisis yang telah dilakukan 

digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan 

bahan ajar modul Al-Qur’an Hadits berbasis pendekatan saintifik 

pada materi toleransi dalam kehidupan. Analisis yang dilakukan 

meliputi analisis kinerja dan analisis kebutuhan.  

Pada analisis kinerja, setelah melakukan observasi dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs 

Nurul Iman Sekincau pembelajaran sudah berjalan dengan baik. 

Namun pada proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 

Bahan ajar yang digunakan pun hanya berpatokan denga buku 

cetak saja sehingga peserta didik kurang aktif dalam belajar. 

terlebih dengan situasi pandemi covid-19 yang mengharuskan 

untuk belajar via daring hal ini menyebabkan beberapa peserta 

didik dan orang tua mengalami kesulitan karena tidak semua 

diantara mereka memiliki android dan juga  jaringan yang dapat 

65 
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menunjang kegiatan belajar via daring. Selain itu belum 

tersedianya bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk belajar 

secara mandiri. Terlebih pada proses pembelajaran di situasi 

pandemi covid-19 dengan banyaknya materi terbatas oleh alokasi 

waktu sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai secara 

maksimal. Serta sumber belajar yang digunakan dianggap kurang 

menunjang proses pembelajaran karena masih bersifat informative 

yang banyak memaparkan tentang teori saja dan kurang 

mengedepankan proses belajar dengan pendekatan saintifik 

sebagaimana pendekatan yang termuat dalam Kurikulum 2013. 

Analisis kebutuhan yaitu menentukan media pembelajaran  

yang diperlukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik. Pada tahap ini 

dilakukan identifikasi tentang tingkat kebutuhan peserta didik 

kelas VII MTs pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits tersebut. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk pengembangan 

bahan ajar modul Al-Qur’an Hadits dengan melakukan wawancara 

kepada pendidik. Dengan demikian, peneliti mengembangkan 

bahan ajar modul yang diharapkan dapat membantu peserta didik 

untuk lebih aktif dan dapat belajar secara mandiri di tengah 

pandemi covid-19. Bahan ajar modul merupakan bahan ajar yang 

dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri karena 

didalamnya dipaparkan  mengenai peta konsep, petunjuk 

penggunaan modul, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

dan tujuan pembelajaran, kata kunci, rangkuman, glosarium, tes 

formatif, tes keterampilan, kisah teladan, tindak lanjut, serta 

evaluasi guru yang bertujuan untuk menilai sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. 

 

2. Design (desain) 

Tahap design/perancangan dalam penelitian ini dilakukan 

setelah memperoleh permasalahan dari tahap analysis. Tahap 

desain bertujuan untuk merancang media pembelajaran yang tepat 

pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits. Sebelum mendesain modul, 

peneliti terlebih dahulu mengumpulkan referensi yang akan 
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digunakan untuk mengembangkan bahan ajar. Referensi yang di 

gunakan diambil dari berbagai sumber yang dianggap relevan dan 

sesuai dengan materi yang dipilih dengan pengembangan bahan 

ajar, Merumuskan butir-butir materi dengan mengacu kepada KI 

dan KD, Menyiapkan gambar-gambar animasi yang sesuai dengan 

materi, tahap selanjutnya adalah mendesain produk bahan ajar 

berupa modul berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits materi toleransi dalam kehidupan kelas VII 

MTs. Peneliti mulai mendesain modul menggunakan software 

Microsoft Word dengan ukuran margin B5, proses perancangan 

dimulai dari mencari begraund, kemudian membuat peta konsep, 

menghimpun materi yang di sesuaikan dengan pendekatan saintifik 

meliputi kegiatan, mengamati, mengolah, menalar, mengasosiasi 

serta mengkomunikasikan, selanjutnya memasukkan gambar-

gambar animasi yang sesuai dengan materi yang dikembangkan. 

Modul ini di desain sebagai modul pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian peserta didik dalam belajar.  

Setelah desain di buat selanjutnya yaitu memasuki tahap 

evaluasi. Hasil evaluasi pada tahap desain yaitu mengenai 

cover/tampilan modul. perbaikan dalam pemilihan gambar yang 

dijadikan sebagai cover modul. Revisi perlu dilakukan karena pada 

gambar pilihan pertama pecah apabila dipakai dalam desain cover 

modul. Setelah revisi dilaklukan kemudian peneliti melakukan 

tahapan selanjutnya yaitu development.  

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan atau development merupakan tahap 

pembuatan bahan ajar modul berbasis pendekatan saintifik pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi dalam 

kehidupan. Pada tahap ini produk bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik direalisasikan berdasarkan rancangan/desain 

yang telah disusun. Adapun pengembangan pada tahap ini sebagai 

berikut: 

a. Perancanga Judul Modul 
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Modul dalam penelitian ini berjudul toleransi dalam 

kehidupan  

 

b. Unsur-Unsur Modul 

 

1) Cover 

Cover adalah salah satu kulit buku bagian luar yang 

terdiri dari judul buku, nama pengarang, dan gambar 

yang mendukung isi buku tentang materi toleransi 

dalam kehidupan kelas VII MTs. 

 

 
Gambar 1.4 : Tampilan Cover Modul 

 

2) Kata Pengantar  

Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Allah 

SWT. Penjelasan mengenai item-item modul, dan 

sistematika modul.  
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Gambar 2.4 : Tampilan Kata Pengantar 

 

 

 

3) Daftar Isi 

Daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas 

serta mencantumkan nomor halaman untuk 

memudahkan menemukan topik yang akan 

dipelajari.  
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Gambar 3.4 : Tampilan Daftar Isi 

 

4) Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan awalan sebelum pembaca 

membaca pokok permasalahan dan bertujuan untuk 

memberi informasi agar pembaca mengetahui 

mengapa pokok permasalahan tersebut perlu 

dibahas. 

 

 
Gambar 4.4 : Tampilan Pendahuluan 

 

 

5) Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk penggunaan modul berisi keterangan 

mengenai bagaimana langkah-langkah dalam 

mempelajari modul, berisi penjelasan yang harus di 

lakukan sebelum mempelajari modul, serta 

mengetahui bagaimana prosedur evaluasi. 
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Gambar 5.4 : Tampilan Petunjuk  

Penggunaan Modul 

 

6) Kompetensi inti 

Kompetensi inti merupakan petunjuk umum yang 

memuat  

 

Gambar 6.4 : Tampilan Kompetensi Inti 

 

7) Kompetensi Dasar 
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Gambar 7.4: Tampilan Kompetensi  

Dasar 

 

8) Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

 
Gambar 8.4 : Tampilan Indikator Dan  

Tujuan Pembelajaran 

 

9) Peta Konsep   

Peta konsep adalah suatu bagian skematis atau 

ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang 

bermakna antara satu konsep dengan konsep 

lainnya sehingga menjelaskan suatu pengertian 
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konseptual seseorang dalam suatu rangkaian 

pernyataan. Peta konsep adalah suatu cara atau 

strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk 

konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu 

rangkaian.   

 
Gambar 9.4 : Tampilan Peta Konsep 

 

10) Kata Kunci 

Kata kunci berisi kata yang penting dalam modul. 

Pada modul ini kata kunci berisikan kata materi 

yang akan dibahas. 

 

 
Gambar 10.4: Tampilan Kata Kunci 
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11) Kegiatan Belajar 

Kegiatan belajar memuat judul materi yang akan 

dipelajari, kegiatan mengamati yang di dukung 

dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang 

bertujuan untuk membuka wawasan peserta didik.  

 

 
Gambar 11.4 : Tampilan Kegiatan  

Belajar 

 

12) Materi  

Materi berisi penjelasan secara rinci mengenai 

materi yang harus di kuasai oleh peserta didik. 

Materi disusun sedemikian rupa sehingga dengan 

mempelajari materi tersebut , tujuan-tujuan yang 

telah dirumuskan dalam modul dapat tercapai.  
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Gambar 12.4 : Tampilan Materi 

13) Rangkuman dan glosarium 

Rangkuman berisi intisari atau ringkasan dari 

materi yang telah dijelaskan.  

 
Gambar 13.4 : Tampilan Rangkuman 

 

14) Glosarium  

Glosarium berisi daftar istilah dalam suatu bidang 

secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi 

dan artinya.  
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Gambar 14.4: Tampilan Glosarium 

 

 

 

15) Latihan  

Latihan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam mempelajari 

materi tersebut. 

  

 
Gambar 15.4: Tampilan Latihan 

 

16) Tes f ormatif 
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Tes formatif berupa pilihan ganda bertujuan untuk 

mengukur kompetensi peserta didik sesuai materi 

yang diberikan. 

 
 

Gambar 16.4 : Tampilan Tes Formatif 

 

17) Kisah teladan  

Kisah teladan bertujuan untuk mendeskripsikan 

nilai moral dan memotivasi peserta didik untuk 

mengambil hikmah dari kisah yang dipaparkan. 

 

 
Gambar 17.4 : Tampilan Kisah Teladan 
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18) Balikan dan tindak lanjut 

Balikan dan tindak lanjut adalah panduan peserta 

didik untuk menghitung jumlah jawaban benar dari 

soal-soal yang dikerjakan  dan perintah untuk 

melanjutkan pembelajaran jika tingkat penguasaan 

sudah mencakup KKM atau mengulang 

pembelajaran jika tingkat penguasaan masih di 

bawah KKM.  

 
Gambar 18.4 : Tampilan Tindak Lanjut 

19) Evaluasi Guru 

 

 
Gambar 19.4 : Tampilan evaluasi Guru 
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Setelah produk berhasil dikembangkan langkah berikutnya 

yaitu validasi ahli untuk menilai kelayakan produk yang telah 

dibuat. Validasi pengembangan bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan 

ahli bahasa. Diantara tim validator tersebut adalah Bapak Dr. 

Muhammad Akhmansyah, S.Ag.,M.A,  Bapak Heru Juabdin 

Sada, M.Pd.I, Ibu Dr. Umi Hijriyah, M.Pd, Bapak Drs. H. Agus 

Jatmiko, M.Pd, Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd.I, Bapak Dr, Ali 

Murtadho, M.S.I dan Ibu Ekomariyah, S.Pd.I. Proses validasi 

menggunakan instrumen kelayakan yang telah disusun. 

Validator diminta memberikan penilaian terhadap bahan ajar 

modul berbasi pendekatan saintifik berdasarkan butir aspek 

kelayakan serta memberikan kritik dan saran yang berkaitan 

dengan bahan ajar yang dikembangkan.  

a. Validasi ahli media  

Validasi ahli media bertujuan untuk mengetahui pendapat 

ahli mengenai tampilan dan kemasan pada media yang dibuat. 

Validasi ahli media terdiri dari 2 dosen fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Raden Intan Lampung yakni: Ibu Dr. Umi 

Hijriyah, M.Pd, sebagai validator ahli media I, dan Bapak Drs. 

H. Agus Jatmiko, M. Pd.I sebagai validator ahli media II.  

Lembar validasi media terdiri dari 7 aspek penilaian yang 

terbagi menjadi 20 indikator penilaian. Berikut merupakan 

hasil validasi ahli media pada tabel 1.4 

 

Tabel 1.4 hasil validasi ahli media I (Ibu Umi Hijriyah, 

M. Pd. I) 

N

o  

Aspek Skor Skor 

Ideal  

Prese

ntase 
Kriteria 

1 

Ukuran modul 

sesuai dengan 

standar  

7 8 
87,5 

% 

Sangat 

Layak 

2 
Tata letak cover 

modul 
18 20 90 % 

Sangat 

Layak 



80 
 

3 
Tripografi cover 

modul 
12 12 100 % 

Sangat 

Layak 

4 
Ilustrasi cover 

modul 
8 8 100 % 

Sangat 

Layak 

5 Tata letak isi modul 20 20 100 % 
Sangat 

Layak 

6 Tripografi isi modul 8 8 100 % 
Sangat 

Layak 

7 Ilustrasi isi modul 4 4 100 % 
Sangat 

Layak 

Jumlah rata-rata total 

skor 

 

77 

 

80 

 

96,25

% 

 

Sangat 

Layak 

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Validasi Oleh 

Ahli Media I Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 

  

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media I pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa dari validasi ahli media I 

memperoleh jumlah skor  96,25% yakni dalam kriteria sangat 

layak. Pada  aspek kesesuaian Ukuran modul dengan standar 

diperoleh skor 7 dari skor ideal 8 dengan presentase 87,5% 

dalam kriteria sangat  layak, pada aspek tata letak cover modul 

diperoleh skor 18 dari skor ideal 20 dengan presentase 90% 

dalam kriteria sangat layak, pada aspek tripografi cover modul 

diperoleh skor 12 dari skor ideal 12 dengan presentase 100% 

dalam kriteria sangat layak, pada aspek ilustrasi cover modul 

diperoleh skor 8 dari skor ideal 8 dengan presentase 100% 

dalam kriteria sangat layak, pada aspek tata letak isi modul 

diperoleh skor 20 dari skor ideal 20 dengan presentase 100% 

dalam kriteria sangat layak, pada aspek tripografi isi modul 

diperoleh skor 8 dari skor ideal 8 dengan presentase 100% 

dalam kriteria sangat layak, pada aspek ilustrasi isi modul 

diperoleh skor 4 dari skor ideal 4 dengan presentase 100% 

dalam kriteria sangat layak, jumlah nilai skor rata-rata seluruh 
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aspek diperoleh skor 77 dari skor ideal 80 dengan presentase 

96,25% dalam kriteria sangat layak. 

Saran yang diperoleh dari ahli media I yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tambahkan makna mufrodat setelah terjemahan 

ayat. 

2. Tata Letak Dirapihkan Agar Tidak Terkesan 

Menumpuk. 

 

Tabel 2.4 

Hasil Validasi Ahli Media II  

(Bapak Dr. H. Agus Jatmiko, M. Pd. I) 

N

o 
Aspek Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 

Ukuran modul 

sesuai dengan 

standar  

6 8 75 % Layak 

2 
Tata letak cover 

modul 
17 20 85 % 

Sangat 

Layak 

3 
Tripografi cover 

modul 
12 12 100 % 

Sangat 

Layak 

4 
Ilustrasi cover 

modul 
6 8 75 % Layak 

5 Tata letak isi modul 16 20 80 % 
Sangat 

Layak 

6 Tripografi isi modul 8 8 100 % 
Sangat 

Layak 

7 Ilustrasi isi modul 3 4 100 % 
Sangat 

Layak 

Jumlah rata-rata total 

skor 

 

68 

 

 80 

 

85% 

 

Sangat 

Layak 

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Validasi Oleh 

Ahli Media II Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 
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Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media II pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa dari validasi ahli media I 

memperoleh jumlah skor 85% yakni dalam kriteria sangat 

layak. Pada  aspek kesesuaian Ukuran modul dengan standar 

diperoleh skor 6 dari skor ideal 8 dengan presentase 75% dalam 

kriteria layak, pada aspek tata letak cover modul diperoleh skor 

17 dari skor ideal 20 dengan presentase 85% dalam kriteria 

sangat layak, pada aspek tripografi cover modul diperoleh skor 

12 dari skor ideal 12 dengan presentase 100% dalam kriteria 

sangat layak, pada aspek ilustrasi cover modul diperoleh skor 6 

dari skor ideal 8 dengan presentase 75% dalam kriteria layak, 

pada aspek tata letak isi modul diperoleh skor 16 dari skor ideal 

20 dengan presentase 80% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek tripografi modul diperoleh skor 8 dari skor ideal 8 

dengan presentase 100% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek ilustrasi isi modul diperoleh skor 3 dari skor ideal 4 

dengan presentase 85% dalam kriteria sangat layak, jumlah 

nilai skor rata-rata seluruh aspek diperoleh skor 68 dari skor 

ideal 80 dengan presentase 80% dalam kriteria sangat layak. 

Diagram hasil validasi ahli materi I dan II dapat dilihat 

pada gambar 20.4 berikut ini: 

 
Gambar 20.4 Hasil Penilaian Ahli Media 

87,5 90 

100 100 100 100 100 
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85 
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ahli media I

ahli media II
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Berdasarkan gambar 20.4 hasil penilaian ahli media, maka 

dari keseluruhan hasil dari penilaian kedua ahli media 

diperoleh rata-rata skor presentase 90,6% dapat disimpulkan 

bahwa modul yang dikembangkan oleh peneliti sangat layak. 

hasil dari perhitungan dapat dilihat di lampiran. 

 

b. Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengetahui pendapat 

ahli mengenai materi yang disajikan. Validasi ahli materi terdiri 

dari 2 dosen fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan 

Lampung yakni: Bapak Dr. Muhammad Akhmansyah, 

S.Ag.,M.A, sebagai validator ahli materi I dan Bapak Heru 

Juabdin Sada, M.Pd.I, sebagai validator ahhli media II.  

Lembar validasi materi terdiri dari 3 aspek penilaian yang 

terbagi menjadi 29 indikator penilaian. Berikut merupakan 

hasil validasi ahli materi pada tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 

Hasil Validasi Ahli Materi I 

(Bapak Dr. Muhammad Akhmansyah, S.Ag.,M.A, ) 

N

o 
Aspek Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 
Aspek kelayakan 

isi   
49 56 87,5% 

Sangat 

layak 

2 
Aspek kelayakan 

penyajian 
42 44 95,4% 

Sangat 

Layak 

3 
Aspek 

pembelajaran  
17 20 85% 

Sangat 

Layak 

Jumlah rata-rata total 

skor 

 

108 

 

120 

 

90% 

 

Sangat 

Layak 
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Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Validasi Oleh 

Ahli Materi  I Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 

 

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi I  pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa dari validasi ahli materi I 

memperoleh jumlah skor 90% yakni dalam kriteria sangat 

layak. Pada  kelayakan isi diperoleh skor 49 dari skor ideal 56 

dengan presentase 87,5% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek kelayakan penyajian diperoleh skor 42 dari skor ideal 44 

dengan presentase 95,4% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek pembelajaran diperoleh skor 17 dari skor ideal 20 dengan 

presentase 100% dalam kategori sangat layak, dan jumlah nilai 

skor rata-rata seluruh aspek diperoleh skor 108 dari skor ideal 

120 dengan presentase 90% dalam kriteria sangat layak.  

Saran yang diperoleh dari ahli materi I yaitu sebagai 

berikut: 

1) Perbaikan penulisan dari kata “hadist” di sesuaikan 

dengan pedoman transliterasi. 

2) Perbaikan penulisan nama-nama orang yang 

meriwayatkan hadits di sesuaikan dengan pedoman 

transliterasi. 

3) Kata tidak boleh menggunakan huruf kapital di awal 

kata. 

4) Perbaiki harakat pada mufrodat. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Ahli Materi II 

(Bapak Heru Juabdin Sada, M.Pd.I) 

N

o 
Aspek Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 

Aspek 

kelayakan 

isi   

51 56 91,0% 
Sangat 

layak 
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2 

Aspek 

kelayakan 

penyajian 

42 44 95,4% 
Sangat 

Layak 

3 

Aspek 

pembelajara

n  

18 20 90% 
Sangat 

Layak 

Jumlah rata-rata 

total skor 

 

111 

 

 120 

 

92,5% 

 

Sangat 

Layak 

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Validasi Oleh 

Ahli Materi  II Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 

 

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi II pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa dari validasi ahli materi II 

memperoleh jumlah skor 92,5% yakni dalam kriteria sangat 

layak. Pada  kelayakan isi diperoleh skor 51 dari skor ideal 56 

dengan presentase 91,0% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek kelayakan penyajian diperoleh skor 42 dari skor ideal 44 

dengan presentase 95,4% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek pembelajaran diperoleh skor 18 dari skor ideal 20 dengan 

presentase 90% dalam kategori sangat layak, dan jumlah nilai 

skor rata-rata seluruh aspek diperoleh skor 108 dari skor ideal 

120 dengan presentase 92,5% dalam kriteria sangat layak.  

Saran yang diperoleh dari ahli materi II yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penambahan jumlah item soal tes formatif dari 1-10 

menjadi 1-20. 

Diagram hasil validasi ahli materi I dan II dapat dilihat 

pada gambar 21.4 berikut ini: 
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Gambar 21.4 Hasil Penilaian Ahli Materi 

 

Berdasarkan gambar 21.4, keseluruhan hasil dari penilaian 

kedua ahli materi yaitu ahli materi I dan ahli materi II dengan 

jumlah presentase 91,2% dapat disimpulkan bahwa modul yang 

dikembangkan oleh peneliti sangat layak. Hasil dari 

perhitungan dapat dilihat di lampiran. 

c. Validasi Ahli Bahasa  

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui pendapat 

ahli mengenai ketepatan penggunaan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa yang benar, ketepatan ejaan, symbol dan 

lain sebagainya. Validasi ahli bahasa terdiri dari 2 dosen 

fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung 

yakni bapak Dr. Ali Murtadho, M.S.I sebagai validator ahli 

bahasa I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd.I, sebagai validator 

ahli bahasa II. Lembar validasi ahli bahasa terdiri dari 6 aspek 

penilaian yang terbagi menjadi 12 indikator penilaian. Berikut 

merupakan hasil validasi ahli bahasa pada tabel 5.4. 
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Tabel 5.4  Hasil Validasi Ahli Bahasa I  

(Dr. Ali Murthado, M. S. I) 

N

o 
Aspek Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 Kelugasan   11 12 91,6 
Sangat 

layak 

2 Komunikatif 3 4 75 Layak 

3 
Dialogis dan 

Interaktif  
8 8 100% 

Sangat 

Layak 

4 

Kesesuaian dengan 

perkembangan 

siswa 

4 4 100% 
Sangat 

Layak 

5 
Kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 
10 12 87,5% 

Sangat 

Layak 

6 
Penggunaan istilh, 

symbol, dan icon 
7 8 87,5% 

Sangat 

Layak 

Jumlah rata-rata total 

skor 
43 48 89,5% 

 

Sangat 

Layak 

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Validasi Oleh 

Ahli Bahasa I Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 

 

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli bahasa I pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa dari validasi ahli bahasa I 

memperoleh jumlah skor 89,5% yakni dalam kriteria sangat 

5layak. Pada  aspek  kelugasan diperoleh skor 11 dari skor 

ideal 12 dengan presentase 91,6% dalam kriteria sangat layak, 

pada aspek komunukatif diperoleh skor 3 dari skor ideal 4 

dengan presentase 75% dalam kriteria layak, pada aspek 

dialogis dan Interaktif  diperoleh skor 8 dari skor ideal 8 

dengan presentase 100% dalam kategori sangat layak, pada 

aspek Kesesuaian dengan perkembangan siswa diperoleh skor 4 

dari skor ideal 4 dengan presentase 100% dalam kategori 
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sangat layak, pada aspek Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

diperoleh skor 10 dari skor ideal  12 dengan presentase 87,5% 

dalam kategori sangat layak. pada aspek Penggunaan istilah, 

symbol, dan icon diperoleh skor 7 dari skor ideal 8 dengan 

presentase 87,5% dalam kategori sangat layak,dan jumlah nilai 

skor rata-rata seluruh aspek diperoleh skor 453dari skor ideal 

48 dengan presentase 89,5% dalam kriteria sangat layak.  

Saran yang diperoleh dari ahli materi I yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penulisan harus sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia yang baik dan benar (S-P-O-K) 

2) Cek lagi cara penulisan transliterasi yang baik dan 

benar. 

3) Penggunaan tanda baca agar lebih di perhatikan lagi. 

 

Tabel 6.4  

Hasil Validasi Ahli Bahasa II  

(Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd.I) 

N

o 
Aspek Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 Kelugasan   12 12 100% 
Sangat 

layak 

2 Komunikatif 4 4 100% 
Sangat 

Layak 

3 
Dialogis dan 

Interaktif  
8 8 100% 

Sangat 

Layak 

4 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

siswa 

3 4 75% Layak 

5 

Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa 

11 12 91,6% 
Sangat 

Layak 

6 
Penggunaan istilh, 

symbol, dan icon 
7 8 87,5% 

Sangat 

Layak 
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Jumlah rata-rata total 

skor 
45 48 

93,75

% 

Sangat 

Layak 

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Validasi Oleh 

Ahli Bahasa II Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 

 

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli bahasa II pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa dari validasi ahli bahasa II 

memperoleh jumlah skor 93,75% yakni dalam kriteria sangat 

layak. Pada  aspek  kelugasan diperoleh skor 12 dari skor ideal 

12 dengan presentase 100% dalam kriteria sangat layak, pada 

aspek komunukatif diperoleh skor 4 dari skor ideal 4 dengan 

presentase 100% dalam kriteria sangat layak, pada aspek 

Dialogis dan Interaktif  diperoleh skor 8 dari skor ideal 8 

dengan presentase 100% dalam kategori sangat layak, pada 

aspek kesesuaian dengan perkembangan siswa diperoleh skor 3 

dari skor ideal 4 dengan presentase 75% dalam kategori layak, 

pada aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa diperoleh skor 11 

dari skor ideal  12 dengan presentase 91,6% dalam kategori 

sangat layak. pada aspek Penggunaan istilah, symbol, dan icon 

diperoleh skor 7 dari skor ideal 8 dengan presentase 87,5% 

dalam kategori sangat layak,dan jumlah nilai skor rata-rata 

seluruh aspek diperoleh skor 45 dari skor ideal 48 dengan 

presentase 93,75% dalam kriteria sangat layak.  

Saran yang diperoleh dari ahli materi II yaitu sebagai 

berikut: 

1) Terdapat banyak kata yang masih typo supaya di 

perbaiki kembali.  

 

Diagram hasil validasi ahli materi I dan II dapat dilihat 

pada gambar 22.4 
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Gambar 22.4 Hasil Penilaian Ahli Bahasa I dan Ahli 

Bahasa II 

 Berdasarkan gambar 22.4 hasil penilaian ahli bahasa, 

maka dari keseluruhan hasil dari penilaian kedua ahli materi 

dengan jumlah presentase 91,6% dapat disimpulkan bahwa 

modul yang dikembangkan oleh peneliti sangat layak. Hasil 

dari perhitungan dapat dilihat di lampiran 

Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator 

ahli media, ahli  materi, dan ahli bahasa, didapatkan saran dan 

masukan dari validator. Kemudian langkah selanjutnya yaitu 

memperbaiki bahan ajar sesuai dengan saran dan masukan dari 

ahli media, ahli materi dan ahli bahasa. Sehingga terdapat 

perbandingan dari media awal dan media setelah direvisi.  

 

Dari proses validasi oleh ahli materi I dan ahli materi II, 

terdapat beberapa kekurangan dalam modul yang 

dikembangkan. Selanjutnya kekurangan-kekurangan tersebut 

diperbaiki atau direvisi sesuai dengan saran dari validator. 

Kekurangan beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:  
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a. Revisi Produk Berdasarkan Ahli Materi I dan Ahli Materi 

II 

1) Revisi Ahli Materi I 

SEBELUM REVISI SETELAH REVISI 

  

Saran: Perbaikan penulisan nama-nama orang yang 

meriwayatkan hadits di sesuaikan dengan pedoman 

transliterasi 
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Saran: Tidak boleh menggunakan huruf kapital di awal kata 

 

Gambar 22.4  perbaikan penulisan kata hubung, peggunaan 

pedoman transliterasi, dan perbaikan penulisan yang typo. 
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2) Revisi Ahli Materi II 

SEBELUM REVISI SETELAH REVISI 

  

Saran: Tes formatif  yang semula hanya 1-10 disarankan 

ditambah menjadi  

1-20 

Gambar 23.4 penambahan tes formatif 
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b. Revisi Produk Berdasarkan Ahli Media I dan Ahli Media II 

1) Revisi Ahli Media I 

SEBELUM REVIS SETELAH REVISI 

Saran: Setelah terjemahan agar ditambahkan makna mufrodat 

  

Saran: Tata letak dirapihkan agar tidak terkesan menumpuk 

Gambar 24.4 penambahan kata mufrodat dan perbaikan tata letak 
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c. Revisi Produk Berdasarkan Ahli Bahasa I dan Ahli Bahasa 

II 

1) Revisi Ahli Bahasa I 

SEBELUM REVIS SETELAH REVISI 

  

Saran: perbaikan kata hubung 
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Saran: perbaikan kata-kata yang typo 
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Saran: perbaikan kata-kata yang typo 

Gambar 25.4 perbaikan penulisan 

  



98 
 

2. revisi ahli bahasa II 

SEBELUM REVISI SETELAH REVISI 

  

Saran: perbaikan kata hubung 
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Saran: perbaikan kata-kata yang typo 
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Saran: kalimat harus sesuai dengan SPOK 

 

4. Implementation (Implementasi) 

Setelah produk selesai melalui tahap validasi oleh ahli 

media, ahli materi, dan ahli bahasa, kemudian tahap selanjutnya 

yaitu implementasi dalam proses pembelajaran di sekolah 

dengan memberikan angket respon guru guru Al-Qur’an Hadits 

(Ibu Ekomariyah S. Pd.I) di MTs Nurul Iman Sekincau 

Lampung Barat untuk dinilai kelayakan dari modul tersebut 

dan diuji cobakan kepada peserta didik. 

 

Adapun hasil respon guru Al-Qur’an Hadits terhadap bahan 

ajar modul sebagai berikut: 

  



101 
 

Tabel 7.4  Hasil Respon Guru Al-Qur’an Hadits Terhadap 

Modul 

N

o 
Aspek Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 

Cakupan materi 

dan kesesuaian 

materi dengan KI 

KD 

12 16 75% layak 

2 
Keakuratan 

materi 
9 12 75%  Layak 

3 
Materi pendukung 

pembelajaran  
12 12 100% 

Sangat 

Layak 

4 

Kesesuaian 

dengan model 

pembelajaran 

berbasis 

pendekatan 

saintifik 

9 12 75% Layak 

5 

Mengandung 

wawasan 

produktifitas 

12 12 100% 
Sangat 

Layak 

6 
Merangsang 

berpikir analitik 
13 16 

81,25

% 

Sangat 

Layak 

7 Tampilan umum 10 12 83% 
Sangat 

Layak 

8 Tampilan khusus 11 12 91,6% 
Sangat 

Layak 

9 Penyajian media 7 8 87,5% 
Sangat 

Layak 

Jumlah rata-rata total 

skor 

 

95 112 84,8 

 

Sangat 

Layak 

Sumber data : diolah dari hasil angket respon guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits. 
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Tabel diatas menunjukkan informasi hasil respon guru 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits terhadap produk yang 

dikembangkan mendapatkan presentase 84,8%. Berdasarkan 

tabel diatas disimpulkan bahwa modul Al-Qur’an Hadits 

berbasis pendekatan saintifik pada materi toleransi dalam 

kehidupan memiliki kriteria sangat menarik untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. Hasil respon guru terhadap modul 

Al-Qur’an Hadits dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 
Gambar 26.4 Hasil Respon guru Al-Qur’an Hadits 

Tabel 1.15   

Tabulasi Hasil Respon Peserta Didik 

 

No 

Nama Peserta 

Didik 
Skor 

Skor 

Ideal 

Prese

ntase 
Kriteria 

1 Aden Al-Hikmah 62 80 77,5% Menarik 

2 Adi Widodo 74 80 92,5% 
Sangat 

Menarik 

 

3 
Advis Ibnu Saqif 80 80 100% 

Sangat 

Menarik 

4 
Alfida Miftahul 

Azkiyah 
62 80 77,5% Menarik 

5 
Alfika Dinda 

Amelia 
75 80 93,7% 

Sangat 

Menarik 

75 75 

100 
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hasil respon guru Al-Qur'an Hadits 
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6 
Andika Aditya 

Pratama 
80 80 100% 

Sangat 

Menarik 

7 
Arhienda Dhiera 

Shefiona 
64 80 80% 

Sangat 

Menarik 

8 Arin Rosidah 72 80 92,5% 
Sangat 

Menarik 

9 
Arka Habib 

Pratama 
65 80 

81,25

% 

Sangat 

Menarik 

10 
Aualia Berlian 

Martin  
77 80 96,2% 

Sangat 

Menarik 

11 
Deshinta 

Wulandari 
74 80 92,5% 

Sangat 

Menarik 

12 Devita Aprilia 77 80 
96,25

% 

Sangat 

Menarik 

13 Dimas 80 80 100% 
Sangat 

Menarik 

14 Dwi Nur Rahim 80 80 100% 
Sangat 

Menarik 

15 Fezhi Anditra 71 80 
88,75

% 

Sangat 

Menarik 

16 Imam Zulkarnain 70 80 87,5% 
Sangat 

Menarik 

17 Intan Novita 71 80 
88,75

% 

Sangat 

Menarik 

18 Iren Syakia 66 80 82,5% 
Sangat 

Menarik 

19 M Akbar 72 80 90% 
Sangat 

Menarik 

20 
M Rian Andika 

Pratama 
63 80 

78,75

% 
Menarik 

21 
M Ribuan Al-

Kahfi 
70 80 87,5% 

Sangat 

Menarik 

22 
M Tarfan Aulia 

Fadli 
62 80 77,5% Menarik 
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23 Nabila Syakira 74 80 92,5% 
Sangat 

Menarik 

24 Nurul Huda 67 80 
83,75

% 

Sangat 

Menarik 

25 Reva Zulisa  80 80 100% 
Sangat 

Menarik 

26 Sefia Azzahra 69 80 
86,25

% 

Sangat 

Menarik 

27 
Septi Icha 

Pratiwi 
75 80 

93,75

% 

Sangat 

Menarik 

28 Sibatun Nazila 77 80 96,2% 
Sangat 

Menarik 

29 Tri Wahyuni 77 80 96,2% 
Sangat 

Menarik 

30 
Yudra Zayan 

Ahnaf 
80 80 100% 

Sangat 

Menarik 

Jumlah rata-rata 

total skor 
2166 2400 

90,25

% 

Sangat 

Menarik 

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Angket Respon Peserta 

Didik Pada Modul Al-Qur’an Hadits Berbasis Pendekatan 

Saintifik. 

 

Tabel diatas menunjukkan informasi hasil respon peserta 

didik terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan 

kriteria sangat menarik dengan presentase 90,25%. 

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa modul Al-Qur’an 

Hadits berbasis pendekatan saintifik pada materi toleransi 

dalam kehidupan memiliki kriteria sangat menarik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

5. Evaluation (evaluasi) 

  Evaluasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada setiap 

tahap model ADDIE. Evaluasi yang dilakukan guna 

menganalisis data hasil yang diperoleh selama penelitian ini 

agar peneliti dapat memperbaiki kekurangan dari produk yang 
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dikembangkan dalam setiap tahapan pengembangan model 

ADDIE. Peneliti telah menganalisis kebutuhan peserta didik, 

penyusunan design produk, validasi produk oleh ahli serta 

angket respon peserta didik selama melakukan penelitian dan 

pengembangan ini. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan 

yakni bahan ajar modul berbasis pendekatan saintifik layak 

digunakan untuk dimanfaatkan  dalam proses pembelajaran.  

 

B. Pembahasan   

 Bahan ajar PAI yang dikembangkan adalah bahan ajar cetak 

berupa modul pembelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi dalam 

kehidupan kelas VII MTs. Pengembangan bahan ajar ini dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah dikembangkan oleh Robert Maribe 

Branch, model penelitian tersebut adalah model ADDIE dengan lima 

tahapan yaitu: analysis (analisis kebutuhan dan analisis kerja), design 

(desain produk), development (pengembangan produk), implementation 

(implementasi produk dengan uji coba kelompok besar), dan evaluation 

(mengevaluasi produk) 

 Tahap pertama pengembangan ini adalah melakukan analisis kerja 

dan analisis kebutuhan. Dari analisis kerja diketahui bahwa setelah 

melakukan observasi dan wawancara guru mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di MTs Nurul Iman Sekincau sudah berjalan dengan baik. 

Namun pada proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Bahan ajar 

yang digunakan pun hanya berpatokan denga buku cetak dan LKS saja 

sehingga peserta didik kurang aktif dalam belajar. terlebih dengan 

situasi pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk belajar via daring 

hal ini menyebabkan beberapa peserta didik dan orang tua mengalami 

kesulitan karena tidak semua diantara mereka memiliki android dan 

juga  jaringan yang dapat menunjang kegiatan belajar via daring.  

 Tahap kedua yaitu analisis kebutuhan, yaitu menentukan bahan 

ajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan prestasi belajar peserta didik, serta sebagai bahan ajar mandiri 

untuk siswa belajar di rumah. Pada tahap ini dilakukan beberapa 

tahapan antara lain identifikasi, pengembangan dan pemahaman tentang 
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tingkat kebutuhan peserta didik kelas VII MTs pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits tersebut. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data 

untuk pengembangan bahan ajar modul Al-Qur’an Hadits dengan 

melakukan wawancara kepada pendidik, wawancara dilakukan di 

sekolah MTs Nurul ImanSekincau Lampung Barat, yang ditemukan 

dalam penelitian ini adalah Belum tersedianya bahan ajar yang dapat 

membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Terlebih pada proses 

pembelajaran di situasi pandemi covid-19 dengan banyaknya materi 

terbatas oleh alokasi waktu sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat 

dicapai secara maksimal. Serta sumber belajar yang digunakan 

dianggap kurang menunjang proses pembelajaran karena masih bersifat 

informative yang banyak memaparkan tentang teori saja dan kurang 

mengedepankan proses belajar dengan pendekatan saintifik 

sebagaimana pendekatan yang termuat dalam K13 

 Dengan demikian, peneliti mengembangkan bahan ajar modul 

yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif dan 

dapat belajar secara mandiri di tengah pandemi covid-19. Bahan ajar 

modul merupakan bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk belajar 

secara mandiri karena didalamnya dipaparkan  mengenai peta konsep, 

petunjuk penggunaan modul, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator dan tujuan pembelajaran, kata kunci, rangkuman, glosarium, 

tes formatif, tes keterampilan, kisah teladan, tindak lanjut, serta 

evaluasi guru yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan 

peserta didik setelah mempelajari modul. 

 Tahap design/perancangan dalam penelitian ini dilakukan setelah 

memperoleh permasalahan dari tahap analysis. Tahap desain bertujuan 

untuk merancang media pembelajaran yang tepat pada pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits. Sebelum mendesain modul, peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan referensi yang akan digunakan untuk mengembangkan 

bahan ajar. Referensi yang di gunakan diambil dari berbagai sumber 

yang dianggap relevan dan sesuai dengan materi yang dipilih dengan 

pengembangan bahan ajar. Setelah mengumpulkan data yang didapat 

melalui wawancara kepada pendidik kemudian ditunjang dari beberapa 

sumber informasi baik dari buku, jurnal, maupun internet, tahap 

selanjutnya adalah mendesain produk bahan ajar berupa modul berbasis 
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pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi 

toleransi dalam kehidupan kelas VII MTs. Peneliti mulai mendesain 

modul menggunakan software Microsoft Word dengan ukuran margin 

B5, proses perancangan dimulai dari mencari begraund, kemudian 

membuat peta konsep, menghimpun materi yang di sesuaikan dengan 

pendekatan saintifik meliputi kegiatan, mengamati, mengolah, menalar, 

mengasosiasi serta mengkomunikasikan, selanjutnya memasukkan 

gambar-gambar animasi yang sesuai dengan materi yang 

dikembangkan. Modul ini di desain sebagai modul pembelajaran yang 

dapat menarik perhatian peserta didik dalam belajar.  

 Tahap ketiga yaitu pengembangan modul Al-Qur’an Hadits yang 

di desain menggunakan software microsoft word. Pengembangan 

dilakukan sesuai dengan desain yang telah dirancang. Kemudia setelah 

produk berupa bahan ajar modul Al-Qur’an Hadits selesai 

dikembangkan, selanjutnya yaitu dilakukan proses validasi. Proses 

validasi bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari produk yang telah 

dikembangkant. Uji validasi dilakukan oleh Validator ahli media, ahli 

materi dan ahli bahasa. Berdasarkan penilaian ahli media I dan ahli 

media II mendapatkan presentase skor rata-rata 90,6% dalam kategori 

sangat layak, berdasarkan penilaian ahli materi I dan ahli materi II 

mendapatkan presentase skor rata-rata 91,2% dalam kategori sangat 

layak, dan berdasarkan penilaian ahli bahasa I dan ahli bahasa II 

mendapatkan persentase skor rata-rata 91,6% dalam kategori sangat 

layak. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif berupa angket penilaian dan data kualitatif meliputi 

kritik dan saran secara umum yang dipertimbangkan terhadap 

perbaikan modul yang dikembangkan. Kemudian dilakukan revisi 

produk berdasarkan arahan dan masukan yang diberikan oleh tim ahli 

yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. 

 Tahap ke empat yaitu mengimplementasikan bahan ajar dengan uji 

coba produk pembelajaran berupa modul pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits. Selain uji validasi oleh para ahli, produk bahan ajar modul 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits ini diberikan kepada guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits dan 30 siswa kelas VII MTs untuk di nilai 

seberapa layak dan menariknya modul yang telah dikembangkan. 



108 
 

Berdasarkan hasil validasi oleh guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

memperoleh skor presentase sebesar 84,8% dengan kriteria sangat 

menarik, dan berdasarkan hasil keseluruhan dari respon peserta didik 

memperoleh skor presentase sebesar 90,25% dengan kriteria sangat 

menarik.  

 Selanjutnya tahap evaluasi, tahap evaluasi dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada setiap tahap model ADDIE. Evaluasi yang dilakukan 

guna menganalisis data hasil yang diperoleh selama penelitian ini agar 

peneliti dapat memperbaiki kekurangan  dari produk yang 

dikembangkan dalam setiap tahapan pengembangan model ADDIE 

baik dari segi isi maupun tampilan. Sehingga hasil akhiir yang dipeoleh 

bahwa bahan ajar berupa modul Al-Qur’an Hadits materi toleransi 

dalam kehidupan layak digunakan untuk dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. 

  



109 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan yang 

tujuan utamanya adalah menghasilkan produk melalui proses 

pengembangan. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar modul 

berbasis pendekatan saintifik mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Dalam 

menghasilkan produk berupa modul pembelajaran modul Al-Qur’an 

Hadits yang baik dan menarik bukanlah hal yang mudah. Prosesnya 

dimulai dari tahapan analysis, design, development, implementation, 

dan evaluation. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan bahan ajar modul berbasis pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi dalam 

kehidupan kelas VII MTs Nurul Iman Sekincau Lampung Barat 

telah berhasil dikembangkan dengan metode Research and 

Deevelopment (R&D) dari model pengembangan ADDIE yang 

terdiri dari 5 tahapan yaitu (1) analysis, (2) design, (3) 

development, (4) implementation, dan (5) evaluation. 

2. Pengembangan bahan ajar modul berbasis pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi toleransi dalam 

kehidupan ini dinyatakan oleh para ahli layak digunakan. Hal 

ini dilihat dari hasil uji validasi para ahli, baik dari ahli media, 

ahli materi pembelajaran Al-Qur’an hadits, maupun ahli 

bahasa. Hasil uji validasi oleh ahli media dengan presentase 

rata-rata mencapai 90,6% dengan kriteria sangat layak. Hasil 

uji validasi oleh ahli materi dengan presentase rata-rata 

mencapai 91,2% dengan kriteria sangat layak. Dan Hasil uji 

validasi oleh ahli bahasa dengan presentase rata-rata mencapai 

91,6% dengan kriteria sangat layak.  

3. Pengembangan bahan ajar modul berbasis pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ini dinyatakan menarik 

oleh guru dan peserta didik untuk digunakan sebagai bahan ajar 

mandiri. Hal ini dilihat dari respon guru dan peserta didik. 
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Hasil rata-rata kemenarikan dari respon guru dengan presentase 

84,8% dengan kriteria sangat menarik. Dan hasil rata-rata 

kemenarikan dari respon peserta didik dengan presentase 

90,25% dengan kriteria sangat menarik.  

 

B. Saran  

Penelitian dan pengembangan bahan ajar modul berbasis 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ini 

memerlukan tindak lanjut agar diperoleh bahan ajar modul yang 

berkualitas dan dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

secara efektif. Peneliti menyarankan: 

1. Untuk peneliti lain sebelum menyusun bahan ajar modul dan 

bahan ajar lainnya sebaiknya di persiapkan keperluan-

keperluan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan modul, 

seperti: melihat silabus dan KI-KD untuk menyesuaikan materi 

yang akan dikembangkan, konsep modul, biaya pencetakan 

modul,dan menentukan validator untuk menguji kelayakan 

modul yang dikembangkan.  

2. Pendidik dapat mengaplikasikan bahan ajar yang telah 

dikembangkan untuk mengatasi kesulitan dalam penyampaian 

materi yang padat sehingga peserta didik dapat melakukan 

pembelajaran dengan mandiri. 

3. Bagi peserta didik, peserta didik dapat memanfaatkan bahan 

ajar yang telah dikembangkan untuk belajar secara mandiri. 
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