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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN PAI BERBASIS METODE 
SURVEY QUESTION READ RECITE AND REVIEW (SQ3R) POKOK BAHASAN 

SEJARAH PERJUANGAN DAKWAH NABI MUHAMMAD PERIODE MADINAH 
KELAS VII DI SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG

Oleh 
Maya Isnaeni Hadi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya penggunaan modul 
pembelajaran dan rendahnya minat atau motivasi peserta didik untuk membaca modul 
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena penyajian modul tidak dikemas secara menarik dan 
materi yang disampaikan juga kurang mendalam sehingga siswa tidak tergerak untuk membaca 
modul tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran PAI 
berbasis metode survey question read recite and review (SQ3R) pokok bahasan sejarah 
perjuangan dakwah nabi muhammad periode Madinah untuk siswa SMP kelas VII SMP Negeri 
3 Bandar Lampung, mengetahui kualitas modul PAI berdasarkan 2 ahli materi, 2 ahli desain, 
dan 2 guru mata pelajaran PAI, serta respon peserta didik terhadap modul pembelajaran PAI 
yang telah dikembangkan.

Pengembangan dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan (Research and 
Development). Prosedur penelitian dan pengembangan modul meliputi tahap potensi/masalah, 
pengumpulan data/informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, dan uji coba produk. 
Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara, penggunaan lembar validasi, angket respon 
peserta didik dan dokumentasi.  Instrumen penilaian kualitas modul berdasarkan pada aspek 
kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek kebahasaan, aspek SQ3R, serta aspek 
kegrafikan. Penilaian produk pengembangan modul pembelajaran ini di analisis secara 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan skala likert. 

Hasil validasi dilakukan oleh 2 ahli materi dan 2 ahli desain. Hasil penilaian berdasarkan 
penilaian atau kualitas ahli materi modul pembelajaran mencapai kriteria interpretasi “Baik (B)” 
dengan nilai rata-rata 196 dan presentase keidealan sebesar 78,7%, sedangkan menurut ahli 
desain adalah “Sangat Baik (SB)” dengan nilai rata-rata 129 dan presentase keidealan 92,1%. 
Selanjutnya setelah divalidasi oleh ahli, maka selanjutnya diujicobakan melalui satu tahap yaitu 
uji coba produk lapangan terbatas oleh 2 guru mata pelajaran PAI dengan hasil penilaian guru 
adalah 87 dan presentase keidealan 91,5%. Dan hasil respon peserta didik terhadap modul 
tersebut adalah diperoleh skor 1225 dari skor maksimal ideal yaitu 1320 dengan presentase 
92,6% memiliki kategori “Sangat Baik”. 

Dapat disimpulkan bahwa telah berhasil dikembangkan modul pembelajaran PAI berbasis 
metode survey question read recite and review (SQ3R) pokok bahasan sejarah perjuangan 
dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah yang berkualitas dan menarik serta layak 
digunakan sebagai menurut para ahli sebagai bahan ajar PAI.

Kata kuci: Penelitian dan pengembangan (Research and Development), Modul Pembelajaran 
PAI, Metode SQ3R.
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MOTTO

اْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھُوَ 
أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیلِِھ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدیَن 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik   dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” (Qs.An-Nahl:125)1

َوَعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َوھَُو َخْیٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْیئًا َوھَُو َشرٌّ لَُكْم َوهللاُ یَْعلَُم 
َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُمونَ 

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
(Qs.Al- Baqarah:216)2

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 2002, hal.383 
2 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, 2002, hal.42 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi pendidikan kita adalah

lemahnya proses pembelajaran, dimana siswa kurang didorong untuk 

kemampuan berfikir.1 Siswa seringkali hanya dibekali kemampuan untuk 

menghafal informasi, tetapi sebagian siswa kurang mampu mengaplikasikan 

informasi yang telah dihafal. Hal ini berpengaruh pada pemahaman serta 

keterampilan mereka dalam proses pembelajaran. Padahal menurut Undang-

undang no.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional2 menyatakan 

bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.”

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai, tidak 

hanya hasil belajar, tetapi juga proses pembelajaran. Hal ini akan mampu 

mengetahui potensi akademik yang dimiliki oleh siswa.

                                                          
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta, Kencana Prenada Group), h. 1
2 UU RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003
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Secara umum problem mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan

saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran yang sebagai akibat minimnya 

penguasaan guru dalam penggunaan berbagai strategi, metode pembelajaran, 

bahan ajar, dan sumber belajar yang mutakhir.3 Padahal di dalam al quran 

sudah dijelaskan bahwasannya dalam suatu pembelajaran harus terdapat suatu 

metode pembelajaran:

اَْعلَمُ ھُوَ َربَّكَ اَنَّ اَْحَسنُ ِھيَ بِالَّتِىَوَجاِدْلھُمْ اْلَحَسنَةِ َواْلَمْوِعظَةِ بِْلِحْكَمھْ بِّكَ رَ َسبِْیلِ اِلَىاُْدعُ 

»١٢۵:النحل«بِْلُمھتَِدْینَ َوھَُواَْعلَمُ َسبِْیلِھِ َعنْ َضلَّ بَِمنْ 

“(Wahai Nabi Muhammad Saw) Serulah (semua manusia) kepada

jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan

kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran

yang baik dan bantalah mereka dengan (cara) yang terbaik. Sesungguhnya

Tuhan pemelihara kamu, Dialah yang lebih mengetahui (tentang siapa yang

tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang

mendapat petunjuk).” (QS. An-Nahl:125)4

Selain hal di atas, faktor lain yang menjadi penghambat juga

disebabkan kurangnya ragam bentuk bahan ajar yang digunakan guru dan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), yang mana pada umumnya 

masih mengandalkan satu jenis bahan ajar berupa buku paket yang 
                                                          

3 Sanjaya, Op.Cit. h.13
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Penerbit Diponogoro, Bandung, 

hlm.47
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direkomendasikan oleh institusi setempat. Bahan ajar adalah segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar.5 Dengan adanya bahan ajar, akan membantu guru dalam 

menyampaikan materi dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan, sehingga akan tercipta interaksi antara guru dan siswa. 

Dewasa ini makin banyak perhatian terhadap pengajaran individual 

dan kepercayaan akan kemampuan individu untuk belajar sendiri. Para 

pembelajar dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Sistem 

pembelajaran kuno seperti teacher centered sudah tidak relevan lagi untuk 

diterapkan dalam pembelajaran masa kini. Hal tersebut memberi pengaruh 

tersendiri bagi para pembelajar, khususnya dalam hal alat atau sumber belajar, 

karena sumber belajar merupakan salah satu komponen yang bisa digunakan 

untuk kemandirian siswa.

Pengajaran melalui modul merupakan salah satu bentuk inovasi

pendidikan yang pernah ada di Indonesia yang digunakan dalam berbagai 

penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Dalam konteks 

pembelajaran, modul dapat diartikan sebagai suatu unit lengkap yang berdiri 

sendiri yang terdiri dari rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu peserta didik mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara 

                                                          
5 Abdul Majid, Perencanan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru), 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), cet.9 h.173
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khusus dan jelas.6 Sebuah modul akan bermakna jika siswa dapat dengan 

mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan modul memungkinkan 

seorang siswa yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar, akan lebih cepat 

menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan siswa 

lainnya. Penerapan modul juga dapat mengondisikan kegiatan pembelajaran 

lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas, dan dengan hasil (output) yang 

jelas, sehingga dapat membantu sekolah mewujudkan pembelajaran yang 

berkualitas. 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah 

menengah pertama negeri yang ada di Provinsi Lampung. Sekolah ini terletak 

di Jl. Basuki Rahmat No.23, Gedong Pakuon, Teluk Betung Selatan Kota 

Bandar Lampung. Berdasarkan survei pra penelitan yang telah dilakukan di 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung, peneliti menemukan bahwa bahan ajar yang 

digunakan dalam KBM yaitu buku cetak dan modul pembelajaran. 

Penggunaan modul pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung dianggap sudah cukup baik. Namun tetap saja sebagian 

siswa malas untuk membaca.7 Menurut peneliti salah satu penyebabnya yaitu 

karena penyajian modul tersebut tidak dikemas secara menarik dan materi 

yang disampaikan juga kurang mendalam, sehingga siswa tidak tergerak 

                                                          
6 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkatan Satuan Pendidikan(KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 
7 Alwani S.Ag, Guru Mata Pelajaran PAI Kelas 7 SMP Negeri 3 Bandar Lampung, kamis, 22 

Februari 2017, pkl 10.30 WIB
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untuk membaca modul tersebut. Dan hal tersebut berdampak pada keaktifan 

siswa dalam pelajaran baik di sekolah maupun di rumah.

Untuk mendapatkan informasi awal tentang modul pembelajaran yang 

telah digunakan disana, peneliti menyebar angket kebutuhan di satu kelas 

yang berjumlah 29 siswa. Angket tersebut terdiri dari 10 pertanyaan. 

Berdasarkan hasil angket kebutuhan yang telah disebar oleh peneliti di satu 

kelas yang terdiri dari 29 siswa tersebut, peneliti mendapatkan data 

bahwasannya dari 29 orang siswa, untuk kelengkapan isi materi 20 siswa 

menyatakan isi materi tidak lengkap dan 9 siswa lain nya menyatakan cukup 

lengkap. Sedangkan dalam aspek menambah pemahaman siswa, 17 siswa 

mengatakan cukup paham dan 12 siswa mengatakan paham. Modul dapat 

menunjang pembelajaran , 15 siswa menyatakan kurang menunjang, 10 siswa 

menyatakan cukup menunjang, dan 4 siswa menyatakan sudah menunjang. 

Gambar-gambar di dalam modul, 21 menyatakan tidak menarik dan 8 siswa 

menyatakan cukup menarik. Desain Modul, 22 menyatakan tidak menarik dan 

7 siswa menyatakan cukup menarik. Selain itu respon peserta didik untuk 

dilakukannya pengembangan bahan ajar modul, 5 siswa mengatakan cukup 

setuju, dan 23 siswa menyatakan setuju. Sedangkan untuk dibuatkan modul 

berbasis metode survey question read recite and review (SQ3R) 29 siswa 

setuju dengan kata lain setuju 100 %.
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Dengan hasil data angket di atas serta adanya respon positif dari guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan peserta didik terkait 

pengembangan modul pembelajaran, maka peneliti berasumsi bahwa dengan 

dikembangkannya modul berbasis metode survey question read recite and 

review (SQ3R) akan dapat membantu guru dan siswa dalam mengefektifkan

dan mengoptimalkan penggunaan bahan ajar khususnya modul pembelajaran

di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

Hal inilah yang menjadi titik tolak peneliti untuk mengambil topik 

pembahasan “Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Metode 

Survey Question Read Recite and Review (SQ3R) Pokok Bahasan Sejarah 

Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah kelas VII 

di SMP Negeri 3 Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, teridentifikasi beberapa 

masalah sebagai dasar penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peranan guru yang dominan menyebabkan siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran

2. Modul pembelajaran yang kurang menarik menyebabkan siswa malas 

membaca modul
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3. Perangkat modul pembelajaran masih belum digunakan secara maksimal 

dan belum berbasis metode survey question read recite and review

(SQ3R) khususnya pada materi Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi 

Muhammad Saw Periode Madinah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengembangkan modul pembelajaran PAI berbasis metode 

survey question read recite and review (SQ3R) pokok bahasan Sejarah 

Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah untuk 

peserta didik kelas VII di SMP Negeri 3 Bandar Lampung?

2. Bagaimana kualitas produk berupa modul pembelajaran PAI berbasis 

metode survey question read recite and review (SQ3R) pokok bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah 

untuk peserta didik kelas VII SMP dengan menggunakan pendekatan 

Research and Development berdasarkan penilaian ahli materi, ahli desain, 

serta guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap modul pembelajaran PAI 

berbasis metode survey question read recite and review (SQ3R) pokok 

bahasan Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad saw Periode
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Madinah untuk peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Bandar Lampung

setelah dikembangkan?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada masalah yang dikaji dan diharapkan 

dapat tercapai tujuan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini 

dibatasi pada:

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

digunakan adalah materi Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw di 

Madinah kelas VII SMP.

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

masal dari produk yang sudah dikembangkan dikarenakan peneliti hanya 

melihat kelayakan produk berdasarkan penilaian validator, guru 

pendidikan agama islam dan peserta didik.

E. Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut:

1. Menghasilkan modul pembelajaran PAI berbasis metode survey question 

read recite and review (SQ3R) pokok bahasan Sejarah Perjuangan

Dakwah Nabi Muhammad saw Periode Madinah untuk peserta didik kelas 

VII SMP.
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2. Mengetahui kualitas produk berupa modul pembelajaran PAI berbasis 

metode survey question read recite and review (SQ3R) pokok bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah 

berdasarkan penilaian ahli materi, ahli desain, serta guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.

3. Mengetahui respon peserta didik terhadap modul pembelajaran PAI 

berbasis metode survey question read recite and review (SQ3R) pokok 

bahasan Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode

Madinah untuk peserta didik kelas VII SMP N 3 Bandar Lampung yang 

dikembangkan.

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

modul PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan Sejarah Perjuangan Nabi 

Muhammad Periode Madinah untuk peserta didik kelas VII di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Modul PAI berbasis metode survey question read recite and review

(SQ3R) pokok bahasan Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad Periode

Madinah untuk peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Bandar Lampung.

2. Modul pembelajaran PAI dikembangkan berbasis metode survey question 

read recite and review (SQ3R)
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3. Deskripsi bentuk fisik modul menggunakan kertas ukuran A4 (210 x 

297)mm. Pengetikan teks dengan menggunakan berbagai jenis huruf dan 

ukuran yang bervariatif. Tata letak teks gambar dan motif dibuat beragam. 

Gambar lebih di utamakan dengan foto real, namun tidak dinafikan 

gambar-gambar animasi pendukung yang sesuai dengan rangka 

memberikan tekanan sebagai poin kemenarikan pada modul tersebut. 

4. Pada setiap materi dilengkapi dengan gambar yang menarik minat peserta 

didik untuk membacanya.

5. Modul pembelajarann PAI terdiri dari lampiran depan (cover, kata 

pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, glossarium, 

pendahuluan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, deskripsi 

modul, tujuan pembelajaran, dan peta konsep), kemudian untuk isi modul 

terdiri dari materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta lampiran 

belakang (kunci jawaban, pedoman penskoran, daftar pustaka, dan cover 

belakang).

G. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 

diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengembangan modul pembelajaran pada materi Perjuangan Dakwah Nabi 



11

Muhammad Saw Periode Madinah bagi sekolah, guru Pendidikan Agama 

Islam, orangtua, serta dengan pengembangan yang berkualitas diharapkan 

mampu menumbuhkan semangat siswa untuk giat belajar.

2. Secara Praktis

a. Bagi sekolah, menambah modul sebagai bahan ajar Pendidikan Agama 

Islam sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan proses 

belajar. 

b. Bagi orang tua, modul ini diharapkan mampu untuk mempermudah 

orangtua dalam membantu putra putrinya untuk belajar memahami 

materi.

c. Bagi siswa dan pembaca, modul ini diharapkan dapat menumbuhkan 

semangat untuk membaca dan mendalami materi Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad saw Periode Madinah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

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

tertulis. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif dapat 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu.

Dalam pengertian lain bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disusun 

secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau sub kompetensi dengan segala 

kompleksitasnya.1

Dampak positif bahan ajar adalah guru akan mempunyai lebih banyak 

waktu untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran, membantu siswa 

untuk memperoleh pengetahuan baru dari segala sumber atau referensi yang 

                                                          
1 Chomsin S.Widodo, Jasmadi, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Alex Media Komutindo, 2008), h.42
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digunakan dalam bahan ajar, dan peranan guru sebagai satu-satunya sumber 

pengetahuan jadi berkurang.2 Pengertian di atas menggambarkan bahwa bahan 

ajar berperan penting dalam sebuah proses pembelajaran. Kemampuan guru 

dalam merancang maupun menyusun bahan ajar bisa menjadi sebuah titik 

tolak keberhasilan proses belajar.

Bahan ajar tidak hanya membantu materi tentang pengetahuan saja, 

tetapi berisi keterampilan sikap yang dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai 

dengan kompetensi yang telah ditentukan pemerintah. Ketiga ranah 

kompetensi tertuang dalam sebuah bahan ajar. Berdasarkan definisi di atas, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bahan ajar adalah panduan 

atau acuan seorang guru/instruktur dalam menyampaikan materi pembelajaran 

sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, dan konsep materi.

2. Tujuan Penyusunan Bahan Ajar

Tujuan disusun bahan ajar adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial 

peserta didik.

                                                          
2 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia Pertama, 

cet ke-1,2012), h.1
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b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh.

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

3. Jenis Bahan Ajar.

Terdapat 4 bentuk bahan ajar, yaitu:

a. Bahan ajar cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/market.

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

compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, 

film.

d. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact 

disk interaktif.3

B. Modul

1. Pengertian Modul

Modul merupakan salah satu dari bahan ajar yang digunakan dalam 

dunia pendidikan untuk memperoleh kegiatan belajar mengajar. Melalui 

modul, mata pelajaran akan lebih mudah tersampaikan ke peserta didik, 

dikarenakan modul menjadi perwakilan dari guru dalam menyampaikan 
                                                          

3 Abdul Majid, Perencanan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru),  
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012) cet.9 h.174
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materi. Adapun pengertian modul menurut sumber antara lain: “Modul 

dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan 

terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu 

siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan 

jelas”.4

Definisi lain menurut sumber Panduan Pengembangan Bahan Ajar

Departemen Pendidikan Nasional “Modul adalah sebuah buku yang ditulis 

dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau 

dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang:

1. Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik/guru)

2. Kompetensi yang akan dicapai

3. Content atau isi materi informasi pendukung

4. Latihan-latihan

5. Petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK)

6. Evaluasi 

7. Balikan terhadap hasil evaluasi”5

Berdasarkan pengertian tersebut, maka modul menjadi petunjuk

belajar bagi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui modul 

peserta didik menjadi lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Di dalam 

                                                          
4 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2011), h.205
5 Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Departemen Pendidikan Nasional 2008), h.3
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modul terdapat content atau isi mengenai informasi pendukung modul 

yang secara tidak langsung dapat menambah wawasan peserta didik 

sebagai penggunaan modul. Sumber kepustakaan lain dituliskan mengenai 

pengertian modul yaitu: 

“Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 
utuh dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman 
belajar yang terencana dan di desain untuk membantu peserta didik 
menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan 
pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi. Modul berfungsi 
sebagai sarana belajar  yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik 
dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing”.6

Berdasarkan berbagai pendapat dari sumber-sumber di atas dapat 

disimpulkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang dapat digunakan 

secara mandiri oleh peserta didik. Modul yang merupakan bagian dari 

jenis-jenis bahan ajar diharapkan dapat membuat kegiatan belajar 

mengajar bagi peserta didik menjadi lebih menarik. Modul digunakan 

sebagai pelengkap ketika bahan ajar yang diperlukan bagi peserta didik 

tidak ada, dan modul dapat menjadi penyedia dari kekurangan bahan ajar 

yang digunakan oleh peserta didik. Modul juga hadir sebagai pelengkap 

dari aktivitas dan kegiatan belajar mengajar peserta didik dan guru sebagai 

salah satu sumber belajar mandiri.

                                                          
6 Daryanto, Menyusun Modul (Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru dalam Mengajar), 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013) cet-1, h.9
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2. Karakteristik Modul

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi 

belajar, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang 

diperlukan sebagai modul.7

a. Self Instruction

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan 

karakter tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri 

dan tidak tergantung pada pihak lain.

Untuk memenuhi karakter self instruction, maka modul harus:

1) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat 

menggambarkan pencapaian Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar.

2) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit 

kegiatan yang kecil/ spesifik, sehingga memudahkan dipelajari 

secara tuntas.

3) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi pembelajaran.

4) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang 

memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik.

                                                          
7 Ibid, h.9-11
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5) Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan 

suasana, tugas atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta 

didik.

6) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.

7) Terdapat rangkuman materi pelajaran.

8) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta 

didik melakukan penilaian mandiri (self assessment).

9) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga 

peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi.

10) Terdapat informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang 

mendukung materi pembelajaran yang dimaksud.

b. Self Contained

Modul dikatakan self contained bila seluruh materi 

pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. 

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta 

didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena 

materi belajar dikemas kedalam satu kesatuan yang utuh. 

c. Stand Alone (berdiri sendiri)

Stand Alone atau berdiri sendiri adalah karakteristik modul 

yang tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus 

digunakan bersama-sama dengan bahan ajar/media lain. Dengan 

menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar lain 
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untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. 

Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada bahan 

ajar lain selain modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut 

tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.

d. Adaptif 

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul 

tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat 

keras(hardware).

e. User Friendly (bersahabat/akrab)

Modul juga hendaknya memenuhi kaidah User Friendly atau 

bersahabat dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan 

informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan 

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan 

mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang 

umum digunakan.

3. Elemen Mutu Modul

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu 

memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul 
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perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa 

elemen yang mensyaratkannya, yaitu:

a. Format 

1) Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional. 

Penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk 

dan ukuran kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom 

multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom secara 

proporsional. 

2) Gunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang tepat. 

Penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus 

memperhatikan tata letak dan format pengetikan.

3) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan 

untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau 

khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring atau 

lainnya.

b. Organisasi 

1) Tampilkan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang 

akan dibahas dalam modul.

2) Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan 

yang sistematis, sehingga memudahkan peserta didik memahami 

materi pembelajaran.
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3) Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian

rupa sehingga informasi mudah mangerti oleh peserta didik.

4) Organisasikan antar bab, antar unit dan antar paragraf dengan 

susunan dan alur yang memudahkan peserta didik memahaminya.

5) Organisasikan antar judul, subjudul, dan uraian yang mudah 

diikuti oleh peserta didik.

c. Daya Tarik

Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian seperti:

1) Bagian sampul (cover) depan, dengan mengkombinasikan warna, 

gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi.

2) Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan 

berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis 

bawah atau warna. 

3) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. 

d. Bentuk dan Ukuran Huruf

1) Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai 

dengan karakteristik umum peserta didik.

2) Gunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul, sub 

judul, dan isi naskah.

3) Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karenanya 

dapat membuat proses membaca menjadi sulit.
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e. Ruang (spasi kosong)

Gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar 

untuk menambah kontras penampilan modul. Spasi kosong dapat 

berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan 

kesempatan jeda pada peserta didik. Gunakan dan tempatkan spasi 

kosong tersebut secara proporsional. Penempatan ruang kosong dapat 

dilakukan di beberapa tempat seperti:

1) Ruangan sekitar judul bab dan subbab

2) Batas tepi (marjin); batas tepi yang luas memaksa perhatian 

peserta didik untuk masuk ke tengah-tengah halaman. 

3) Spasi antar kolom: semakin lebar kolomnya semakin luas spasi 

diantaranya.

4) Pergantian antar paragraf dimulai dnegan huruf kapital.

5) Pergantian antar bab atau bagian

4. Langkah Langkah Menyusun Modul

Menurut Nasution, dalam garis besarnya menyusun modul atau 

pengembangan modul dapat mengikuti langkah-langkah berikut:8

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

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

itu yang menentukan langkah yang diikuti modul itu.

                                                          
8 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h.217-218
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b. Urutan tujuan-tujuan itu mennentukan langkah-langkah yang diikuti 

dalam modul itu.

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

kemampuan yang telah dimilikinya sebagai pra-syarat untuk 

menempuh modul itu (entry behavior atau entring behavior). Ada 

hubungan antara butir-butir test ini dengan tujuan-tujuan modul.

d. Menyusun alasan rasional pentingnya modul ini bagi siswa. Ia harus 

tau apa gunanya ia mempelajari modul ini. Siswa harus yakin akan 

manfaat modul itu agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh 

tenaga.

e. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai potensi-potensi seperti dirumuskan 

dalam tujuan.

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

manakah ia menguasai tujuan-tujuan modul. Dapat pula disusun 

beberapa bentuk test yang pararel. Butir-butir test harus bertalian erat 

dengan tujuan-tujuan modul.

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

setiap waktu ia memerlukannya.
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C. Metode SQ3R

1. Pengertian Metode SQ3R

Metode SQ3R dikembangkan oleh Francis P.Robinson tahun 1946 

di Universitas Negeri Ohio Amerika Serikat9. Metode tersebut besifat 

praktis dan dapat diaplikasaikan dalam berbagai pendekatan belajar. 

Dahulu metode SQ3R digunakan sebagai sistem belajar untuk mahasiswa 

di perguruan tinggi, tetapi metode ini juga cocok untuk alat belajar siswa, 

karena metode ini mudah di adaptasikan untuk teks cerita yang lebih 

sederhana.

Metode ini di rancang untuk membantu siswa memahami materi 

yang digunakan beberapa tahap untuk membimbing siswa selama 

membaca dan belajar. Langkah-langkah metode SQ3R disusun secara 

sistematis dan bertahap hingga memudahkan siswa untuk memahami 

materi. Langkah-langkah pada metode SQ3R yaitu survey, question, read, 

recite, and review. Metode SQ3R memberi kemungkinan para siswa 

untuk belajar secara sistematis, efektif, dan efisen, dalam menghadapi 

berbagai materi ajar. 

Pada proses belajar, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan 

dan memahami definisi, cerita atau bacaan lainnya, sehingga mereka 

                                                          
9 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),  h.142
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terhambat untuk mendapatkan informasi dari apa yang dibacanya. Tidak 

jarang untuk memahami suatu bacaan, kita membaca lebih dari satu kali. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam membaca dapat 

dipengaruhi karena kondisi lingkungan keluarga, sekolah, tingkat materi 

pelajaran, dan minat membaca.

Pada penerapan metode SQ3R siswa tidak sekedar menghafal dan 

mengulang tanpa pemahaman makna, tapi juga dapat melibatkan siswa 

dalam proses berfikir dan mencari pemahaman makna dari informasi 

yang sedang dipelajari. Untuk memperoleh pemahaman dari informasi 

yang dipelajari, siswa harus terampil membaca materi yang disajikan 

guru.

SQ3R merupakan salah satu bagian strategi elaborasi yang 

penggunaannya untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam 

membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan 

berkenaan dengan isi bacaan dan mengembangkan kemampuan membaca 

kritis dan komprehensif.

2. Karakteristik model pembelajaran SQ3R 

Karakteristik model pembelajaran SQ3R adalah sebagai berikut:10

                                                          
10 Hamzah B.Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan Pailkem, (Jakarta:  PT 

Bumi Aksara, 2012) cet ke-3, h. 116
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a. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

b. Guru sebagai fasilitator dan media yang aktif.

c. Pembelajaran dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dan guru 

sebagai pembimbing.

d. Siswa dihadapkan pada satu fenomena dan kemudian diminta untuk 

mensurvei hal-hal pokok yang terdapat dalam fenomena yang 

dihadapi.

e. Siswa menyelidiki makna yang terkandung dalam suatu fenomena 

yang dihadapi

3. Keunggulan dan Kelemahan Metode SQ3R

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan 

kelemahan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Sama hal nya 

dengan metode SQ3R yang memiliki keunggulan dan juga kelemahan 

dalam penerapannya. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

Keunggulan 

Ada beberapa keuntungan menerapkan metode SQ3R dalam 

proses pembelajaran, yaitu:11

a. Pendekatan tugas melalui membaca teks dapat membuat siswa 

lebih percaya diri.

                                                          
11 Nida Husna, Step by Step to Reading Skil, (Jakarta: English Departement Faculty of 

Tarbiyah and Teachers Training Syarif Hidayatullah State Islamic University 2006), cet.3 h.11
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b. Membantu konsentrasi siswa.

c. Metode ini bisa membantu siswa untuk memfokuskan bagian-

bagian yang tersulit dalam membaca, bila sebuah pertanyaan 

tidak dapat dijawab atau tidak dimengerti, siswa bisa 

mengidentifikasi kesulitannya dan mendapatkan jawabannya. 

d. Melatih memberikan jawaban dalam pertanyaan tentang materi.

e. Membantu mempersiapkan catatan dalam bentuk tanya jawab.

Kelemahan

Kelemahan dari metode ini antara lain:12

a. Materi yang disajikan hanya berupa materi bacaan 

b. Kurang efisien untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak

c. Membutuhkan banyak waktu.

4. Langkah-langkah Penerapan Metode SQ3R

Ada lima langkah dalam penerapan metode pembelajaran SQ3R, 

yang akan diuraikan sebagai berikut:13

a. Survey (memeriksa atau meneliti)

                                                          
12 Keunggulan dan kelemahan metode SQ3R” (on-line) tersedia di: http:

shaoran1401.blogspot.com/2014/03/metode-membaca-sq3r.html, (13 februari 2017 pukul 12.32 wib)
13 Syah, Op.Cit, h.142-143
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Dalam melakukan aktivitas survey, anda perlu mendorong 

siswa untuk memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur 

teks. Tujuannya adalah agar siswa mengetahui panjangnya teks, judul 

bagian (heading), dan judul subbagian (sub-heading), istilah dan kata 

kunci, dan sebagainya. Dalam melakukan survey, siswa dianjurkan 

menyiapkan pensil, kertas, dan alat pembuat ciri seperti stabilo untuk 

menandai bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian penting dan akan 

dijadikan bahan pertanyaan, perlu ditandai unuk memudahkan proses 

penyusunan daftar pertanyaan pada langkah selanjutnya. Jadi, Langkah 

pertama ini dimaksudkan agar siswa membaca secara sepintas dengan 

cepat sebelum mulai membaca secara lengkap isi bacaan yang 

merupakan materi pembahasan.

b. Question (bertanya)

Pada langkah ke dua anda seyogianya memberi petunjuk atau 

contoh kepada para siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan 

yang jelas, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai 

pada langkah pertama. Jumlah pertanyaan bergantung pada panjang 

pendeknya teks, dan kemampuan siswa dalam memahami teks yang 

sedang di pelajari. Jika teks yang sedang di pelajari siswa berisi hal-

hal yang sebelumnya sudah diketahui, mungkin mereka hanya perlu 

membuat beberapa pertanyaan. Sebaliknya, apabila latar belakang 
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pengetahuan siswa tidak berhubungan dengan isi teks, maka ia perlu 

menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi, Langkah ini 

dimaksudkan agar siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan siswa.

c. Read (membaca)

Pada langkah yang ke tiga, anda seyogianya menyuruh siswa 

membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah tersusun. Dalam hal ini, membaca secara aktif 

juga berarti membaca yang difokuskan pada paragraf-paragraf yang 

diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang diperkirakan relevan 

dengan pertanyaan tadi.

d. Recite (memahami)

Setelah selesai menyusun beberapa pertanyaan, pada setiap 

akhir membaca dari bagian bab, sub bab, atau paragraph berhentilah 

sejenak untuk menyampaikan kembali hal penting dari pertanyaan 

tersebut dengan gaya bahasa sendiri dan menjawab pertanyaan yang 

telah disusun. Pada kesempatan ini peserta didik dilatih untuk tidak 

membuka catatan jawaban. Jika sebuah pertanyaan tak terjawab, siswa 

tetap disuruh menjawab pertanyaan berikutnya. Demikian seterusnya, 

hingga seluruh pertanyaan, termasuk yang belum terjawab, dapat 
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diselesaikan dengan baik. Jadi, Pada langkah ini siswa diminta untuk 

merenungkan (mengingat) kembali informasi yang telah dipelajari 

dengan menyatakan butir-butir penting dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan, melihat kembali catatan yang telah dibuat untuk membuat 

intisari materi dari bacaan. 

e. Review (Mengulang)

Pada langkah yang trakhir ini peserta didik meninjau ulang 

seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat. Siswa membaca 

kembali  bagian materi yang mengkonfirmasi jawaban-jawaban 

sebelumnya. Aktivitas review digunakan untuk memastikan siswa 

menangkap informasi dan memahami ide pokok dari bahan bacaan 

yang diberikan. Pada aktivitas review ini guru bisa memberikan kuis 

untuk menguji pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Jadi, 

Pada langkah ini siswa diminta untuk membaca catatan singkat atau 

intisari yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh isi bacaan 

bila perlu, dan sekali lagi menjawab pertanyaan yang diajukan.

Metode SQ3R dapat mendorong siswa untuk lebih memahami 

buku teks yang mereka pelajari dan lebih terarah pada intisari yang 

terdapat dalam buku teks. Selain itu, tahapan-tahapan yang sistematis 

pada  metode SQ3R membuat siswa untuk aktif dalam proses berfikir. 
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Sehingga di harapkan setiap informasi yang dipelajari dapat tersimpan 

dengan baik dalam sistem memory jangka panjang siswa. Menurut 

Soedarso usaha yang efektif untuk memahami dan mengingat lebih lama 

dapat dilakukan dengan (1) mengorganisasikan bahan yang dibaca dalam 

kaitan yang mudah dipahami, (2) mengaitkan fakta yang satu dengan 

yang lain, atau dengan menghubungkan pengalaman atau konteks yang 

anda hadapi.14

D. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang 

dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat. 

Pendidikan dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan 

di lembaga pendidikan  formal (madrasah/sekolah). Sedangkan dalam arti luas 

terbatas adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan 

latihan yang diselenggarakan lembaga pendidikan formal (sekolah), non 

formal (masyarakat), dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang 

hayat, dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam 

berbagai kehidupan.15

                                                          
14 Soedarso, Speeding Reading Sistem Membaca Cepat dan Aktif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

2004) h.58
15 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya; CV Citra Media, 1996) Cet. Ke-1, h.1
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Menurut Zakiyah Darajat Pendidikan Agama Islam adalah salah satu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang ada 

pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan 

hidup.16

Pendidikan agama islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 

islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.17

Menurut Abdur Rohman Shaleh Pendidikan Agama Islam adalah 

usaha yang berupa bimbingan dan usaha terhadap anak didik supaya kelak 

setelah selesai pendidikannya dapat memahami ajaran-ajaran agama islam 

serta menjadikan way of life (jalan hidup).18

Dari beberapa pengertian Pendidikan Agama Islam di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan 

secara sadar dan kegiatan mengalihkan pengalaman, pengetahuan, dan 

                                                          
16 Depdiknas, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta, Badan Peneliti dan Pengembangan 

Pusat  Kurikulum, 2002), h.4
17 Muhaimin, Op.Cit
18 Suhairini, Metodologi Pendidikan Islam, (Solo: Ramadhani, 1993) h.50
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kecakapannya oleh pendidik dan peserta didik untuk mengarahkan menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti 

luhur, dan berkepribadian yang utuh, yang mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran-ajaran 

dalam kehidupan sehari-hari dan juga akan mengarahkan manusia dalam 

kehidupan yang lebih baik, yang akhirnya dapat bermanfaat bagi dirinya dan 

orang lain.

E. Materi Pembelajaran 

1. Keadaan  masyarakat Madinah sebelum datangnya Nabi 

Muhammad Saw  

Gambar 2.1 skema keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Nabi 
Muhammad Saw

1.SkemaKeadaanMasyarakatMadinahSebelumDatangny
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Berbicara tentang kehidupan masyarakat Madinah (Yatsrib) sebelum 

Nabi MuhammadSaw hijrah dari sisi agama, sosial, ekonomi, dan 

peradabannya merupakan hal yang tidak boleh diremehkan. Kondisi di 

Madinah berbeda dengan kondisi kota Mekah. Hal ini menjadi penting 

bagi umat Islam yang ingin meneruskan perjuangan Nabi 

MuhammadSaw, karena kota Madinah adalah tempat hijrah beliau Saw

yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Kota Madinah juga sebagai awal 

dari dakwah beliau ke penjuru dunia, dan kota Madinah merupakan awal 

berdirinya masyarakat Islami.

Keberadaan Agama Yahudi

Di Madinah terdapat tiga kabilah besar dari agama Yahudi, jumlah 

pemudanya mencapai 2000 orang lebih. Tiga kabilah yahudi itu adalah : 

Qainuqa’, Nadlir, dan Quraizhah. Dan ketiganya saling bermusuhan. 

Qainuqa’ tinggal di dalam kota Madinah setelah diusir oleh bani Nadlir 

dan bani Quraizhah yang tinggal di luar kota Madinah. Mereka memiliki 

tempat khusus untuk belajar agama Yahudi, untuk beribadah, dan 

membicarakan urusan agama serta dunia. Mereka namakan tempat itu 

dengan “madaris”. Mereka juga memiliki syari’at dan aturan khusus, 

sebagiannya bersumber dari kitab suci mereka dan sebagian lain dibuat 

oleh tokoh agama mereka. Orang Yahudi di Madinah terkenal dengan 

sihir, meracik racun dalam makanan, dan memilih kata-kata yang 
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memiliki banyak makna. Keahlian mereka dalam sihir menjadi 

kebanggaan, bisa kita lihat dalam Q.S Al Baqarah : 102. Mengenai 

kemampuan mereka dalam menggunakan kata- kata bisa kita lihat Q.S Al 

Baqarah : 104. Dan mereka juga mengalami kemerosotan moral, suatu hal 

yang tidak layak terjadi bagi suatu masyarakat bermartabat dan berpegang 

teguh dengan ajaran samawi. Hal ini terbukti dengan peristiwa seorang 

wanita Arab yang terangkat bajunya ketika bangun dari tempat duduk, 

setelah wanita itu menolak untuk memperlihatkan wajah dan akhirnya 

ujung bagian bawah bajunya diikat pada bagian pundak oleh salah 

seorang dari mereka. Maka terlihatlah auratnya ketika bangun dari tempat 

duduk. Selain itu, dari sisi ekonomi mereka berinteraksi kepada selain 

orang Yahudi dengan riba. Mereka menguasai perekonomian penduduk 

Madinah, sehingga dengan bebas menentukan harga sangat tinggi dalam 

penjualan barang.Pola interaksi orang-orang Yahudi kepada kabilah Aus 

dan Khazraj tidak terlepas dari kemaslahatan kelompok (Yahudi) dan 

capaian-capaian materi. Mereka mengadu domba kabilah Aus dan 

Khazraj untuk menguasai perekonomian Madinah.Bahasa mereka adalah 

bahasa Arab, tapi juga menggunakan bahasa Ibriyah yang digunakan 

dalam peribadatan dan pelajaran.Dari sisi agama, Bani Israil secara umum 

tidak memiliki semangat untuk mengajak umat lain agar memeluk 

ajarannya dan menyebarkan ajaran Yahudi dari beberapa sisi adalah 

terlarang bagi mereka.Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, beberapa 
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orang dari kabilah Aus, Khazraj, dan kabilah- kabilah Arab lain memeluk 

ajaran Yahudi dengan keinginan mereka, dengan jalan pernikahan, atau 

disebabkan hidup dalam lingkungan orang-orang Yahudi.

Kabilah Aus dan Khazraj

Silsilah keturunan dua 

kabilah ini kembali kepada kabilah-

kabilah Uzdiyah di Yaman. Hijrah 

dari Yaman ke Yatsrib (Madinah) 

berlangsung dalam waktu yang 

berbeda tidak satu waktu dan 

disebabkan beberapa faktor, diantaranya ketidakstabilan kondisi Yaman 

saat itu, terjadi peperangan dengan orang-orang Habasyi, dan 

terbengkalainya urusan pengairan dengan hancurnya bendungan Ma’rab. 

Oleh karena itu, kabilah Aus dan Khazraj termasuk penduduk baru di 

Madinah setelah orang- orang Yahudi.Kabilah Aus tinggal di bagian 

selatan dan timur kota Madinah yang merupakan dataran tinggi, 

sedangkan kabilah Khazraj berada di bagian pusat dan utara kota 

Madinah yang merupakan dataran rendah.Nasab kabilah Khazraj kembali 

kepada Malik, ‘Adiy, Mazin, dan Dinar. Seluruhnya dari bani An Najjar. 

Mereka tinggal di sekitar masjid Nabi Muhammad Saw.Kabilah Aus 

Gambar.2.2  Suku Aus dan 
Khajraz
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berada di daerah persawahan, berdampingan dengan kabilah-kabilah 

Yahudi. Adapun kabilah Khazraj berada di daerah yang kurang subur, 

mereka berbaur dengan kabilah Qainuqa’. Bangsa Arab ketika hijrah 

memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan masayarakat Madinah, 

hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang- orang yahudi dikarenakan 

perselisihan antar mereka. Sebagian mereka bekerjasama dengan Aus, 

sebagian yang lain dengan Khazraj. Persekongkolan ini menyebabkan 

Aus dan Khazraj juga berselisih, sehingga terjadi peperangan besar antara 

keduanya yang berakhir dengan kerugian satu sama lain. Perang pertama 

antara Aus dan Khazraj dikenal dengan perang Samir. Yang terakhir 

adalah perang Bu’ats, terjadi 5 tahun sebelum hijrah.

Kondisi Sosial Agama

Bangsa Arab yang berada di 

Madinah mengikuti kabilah Quraisy 

dan penduduk kota Mekah dalam 

berkeyakinan juga beribadah. 

Mereka menyembah berhala-berhala 

yang disembah oleh kabilah Quraisy 

dan penduduk Hijaz.

Berhala Manat bagi penduduk Madinah merupakan berhala tertua 

dan mendapatkan penghormatan yang tinggi dari kabilah Aus dan 

Gambar 2.3 Berhala-Berhala
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Khazraj. Sedangkan berhala Lata diagungkan oleh penduduk Thaif, dan 

Uzza sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Namun di Madinah 

berhala-berhala itu tidak tersebar luas seperti di Mekah.

Kondisi ekonomi dan peradaban

Kota Madinah (Yatsrib) 

merupakan daerah persawahan dan 

perkebunan yang menjadi sandaran 

hidup penduduk setempat. 

Penghasilan terbesarnya adalah 

kurma dan anggur. Kurma 

merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan 

mereka, diantaranya sebagai makanan, alat bangunan, pabrik, makanan 

hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar menukar 

ketika terdesak. Kurma Madinah juga banyak macamnya.Hal ini tidak 

menghalangipertumbuhan bisnis di kota Madinah, meski tidak semarak di 

kota Mekah yang tidak memiliki persawahan karena air yang sangat 

terbatas.

Di kota Madinah terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar 

dikelola oleh orang- orang Yahudi. Bani Qainuqa’ adalah kabilah Yahudi 

terkaya di Madinah, meski jumlah mereka tidak banyak.Allah telah 

jadikan tanah kota Madinah sangat subur, sehingga banyak sumur-sumur 

Gambar 2.4  Pohon 
Kurma
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air yang dapat mengairi persawahan dan perkebunan dengan lancar tanpa 

hambatan. Meski demikian, kebutuhan makanan mereka tidak

mencukupi, sehingga mengimpor dari Syam seperti tepung, minyak, dan 

madu.Selain hasil alam, penduduk Madinah memiliki hewan ternak 

seperti unta, sapi, kambing, dan kuda.

Di Madinah terdapat banyak pasar, yang terkenal pasar bani Qainuqa’, 

disana juga terdapat toko minyak wangi. Dan macam- macam jual beli 

lainnya, yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Mata uang yang 

digunakan di Makkah dan Madinah adalah dirham dan dinar.Kehidupan 

Madinah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, diantaranya rumah 

bertingkat, terdapat halaman rumah, tedapat kursi, dan lain- lain yang 

mencerminkan peradaban masyarakat Madinah saat itu.

2. Sebab-sebab Nabi Muhammad Saw Hijrah

Amul Huzni

Setelah nabi Muhammad Saw berdakwah secara terang-terangan, 

hantaman dan siksaan dari kafir quraisy mulai meningkat. Berbagai cara 

dilakukan kafir quraisy agar Nabi Muhammad Saw tidak meneruskan 

dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad Saw menyerukan islam di 

Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajaran-Nya. 

Pada saat Nabi Muhammad Saw membutuhkan dorongan dan 

motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru Pada tahun kesepuluh 
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kenabian tersebut istri Nabi Muhammad Saw, Khadijah binti Khuwailid, 

dan pamannya Abu Thalib wafat. Kehilangan dua orang tersebut 

merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan 

dakwah islamiyah di Mekah. Setelah kepergian mereka, kaum Quraisy 

bertambah leluasa melancarkan penyiksaan kepada Nabi Muhammad Saw, 

sampai orang-orang awam Quraisy pun berani melemparkan kotoran ke 

atas kepala Rasulullah Saw. Sehingga pernah Rasulullah Saw pulang ke 

rumah berlumuran tanah. Maka dari itu Nabi Muhammad Saw

menamakan tahun ini sebagai “Aamul Huzni” atau tahun duka cita karena 

begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dakwah pada tahun ini.

Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang 

dilancarkan kaum Quraisy, Nabi Muhammad Saw berangkat ke Thaif 

mencari perlindungan dan dukungan dari bani Tsaqif, dan berharap agar 

mereka dapat menerima ajaran yang dibawanya dari Allah.  Setibanya di 

Thaif, beliau menuju ke tempat para pemuka bani Tsaqif, sebagai orang-

orang yang berkuasa di daerah. Beliau berbicara tentang islam dan 

mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Swt. Tetapi ajakan beliau 

itu ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Nabi 

Muhammad Saw bangkit meninggalkan mereka seraya mengharap supaya 

mereka menyembunyikan berita kedatangan ini dari kaum Quraisy, tetapi 

mereka pun menolaknya. Mereka lalu mengerahkan kaum penjahat dan 

para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga 
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mengakibatkan cidera pada kedua kaki Nabi Muhammad Saw. Zaid bin 

Haritsah berusaha keras melindungi beliau, tetapi kewalahaan sehingga ia 

sendiri terluka pada kepalanya. Setelah dari Thaif, Rasulullah saw kembali 

ke mekah dengan meminta perlindungan dari “Muth’am bin ‘Adi”.

Isra’ Mi’raj

Di tengah kesedihannya 

itu, Nabi Muhammad Saw 

mengalami peristiwa luar biasa, 

yaitu Isra’ Mi’raj. Peristiwa itu 

terjadi setahun sebelum Hijrah ke 

Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 

M. Pada peristiwa itu Allah Swt memperlihatkan tanda-tanda keagungan 

dan kekuasaan-Nya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad Saw yang 

sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran 

yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad Saw. Pada peristiwa 

tersebut, Nabi Muhammad Saw menerima perintah solat 5 waktu dalam 

sehari semalam. Kabar itu membuat kafir quraisy menganggap Nabi 

Muhammad saw telah melakukan pembohongan.

Gambar 2.5 dari Mekah 
menuju Baitul Maqdis
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Bai’at aqabah pertama dan kedua

Pada setiap musim haji Nabi Muhammad Saw mendatangi kabilah-

kabilah yang datang ke Baitul Haram untuk membacakan kitab Allah Swt

kepada mereka dan mengajak untuk men-tauhid-kan Allah Swt. Tetapi tidak 

seorangpun yang menyambut ajakannya. Hal tersebut beliau lakukan setiap 

tahun dan akhirnya pada tahun kesebelas dari kenabian tepatnya 620 M Nabi 

Muhammad SAW bertemu 6 orang yastrib dari kabilah Khazraj yang 

berziarah ke mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad Saw 

mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan 

itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang 

Islam kepada masyarakat Yastrib lainnya.

Pada tahun 621 M, seorang muslim Yastrib beserta 6 orang teman 

yang lain sebagai utusan Kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi 

Muhammad Saw. Ke-enam orang tersebut masuk islam dan melakukan 

perjanjian di tempat yang bernama aqabah. Isi perjanjiannya; “kami tidak 

akan mempersekutukan Allah swt dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan 

mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling 

memfitnah dan tidak akan membantah perintah Nabi Muhammad Saw dalam 

hal kebaikan”
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Selanjutnya, pada 622 M orang-orag yastrib datang lagi dengan 

maksud mengadakan perjanjian aqabah 2 sekaligus mengundang Nabi 

Muhammad Saw untuk berhijrah ke Yastrib. Perjanjian aqabah 2, diikuti 75 

orang Yastrib dan Nabi Muhammad Saw yang didampingi pamannya, 

Hamzah. Dalam dua kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad Saw 

mendapatkan kesan bahwa islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. 

Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad Saw memerintahkan para 

pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib dengan sembunyi sembunyi.

a) Berjanji untuk taat dan setia pada Rasulullah 
Saw, baik dalam keadaan lapang maupun 
sempit

b) Berjanji untuk tetap berinfaq, baik dalam 
keadaan lapang maupun sempit

c) Berjanji untuk tetap menegakan amar ma’ruf
dan nahi munkar

d) Berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran 
karena Allah, tanpa ada rasa takut dicela oleh 
orang-orang yang mencela

e) Berjanji untuk tetap membantu dan membela 
rasul, apabila Rasul telah berada di tengah-
tengah mereka, sebagaimana mereka membela 
diri mereka sendiri, istri dan anak mereka. Jika 
demikian maka kelak mereka akan 
memperoleh syurga
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Gambar 2.6 Hijrah dari Mekah ke Madinah

3. Perjalanan hijrah NabiMuhammadsawdanparasahabat ke Madinah

Perintah Hijrah

Rencana hijrah 

Nabi Muhammad Saw di 

dengar oleh kafir Quraisy. 

Kaum Quraisy pun 

akhirnya merencanakan 

pembunuhan terhadap Nabi 

Muhammad Saw, karena 

kafir quraisy khawatir islam akan berkembang di Yastrib. Mereka menyuruh 

para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad Saw karena khawatir 

akan lari. Pada malam akan hijrah itu pula Nabi Muhammad Saw membisikan 

kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari 

Hadzramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. Dimintanya supaya 

sepeninggalan nya nanti ia tinggal dulu di Mekah menyelesaikan barang-

barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. 

Setelah itu, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan Quraisy dari 

sebuah celah mengintip ke tempat tidur NabiSaw. Mereka melihat sesosok 

tubuh di tempat tidur yang mereka sangka Nabi Muhammad Saw itu, dan 

mereka pun puasbahwa dia belum lari.



45

Gambar 2.7 Gua Tsur dan 
sarang laba-laba

Tetapi menjelang larut malam waktu itu, tanpa sepengetahuan mereka 

Nabi Muhammad Saw sudah keluar menuju rumah Abu Bakr. Nabi 

Muhammad Saw dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang, 

dan terus bertolak ke arah selatan menuju gua Tsur. Jalan yang di tempuh oleh 

mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan 

supaya para pemuda quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui 

jalan itu. 

Di Gua Tsur dan Mukjizat Gua

Dalam perjalanannya, mereka 

berdua sempat bersembunyi di gua Tsur

selama tiga hari. Tidak ada seorang pun 

yang mengetahui tempat persembunyian 

itu selain Abdullah bin Abu Bakar, 

kedua orang puterinya, Aisyah, dan 

Asma, dan pembantu mereka Amr bin 

Fuhaira. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir 

quraisy terhadap Nabi Muhammad Saw. Pada malam hari ia menyampaikan 

informasi tersebut kepada Nabi Muhammad Sawbeserta ayahnya.Selama 

kedua orang itu berada dalam gua, tiada henti-hentinya Nabi Muhammad Saw

menyebut nama AllahSwt. Dan kepada-Nya ia menyerahkan nasib nya. 

Kemudian para pemuda-pemuda quraisy tersebut datang dan mereka 
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membawa pedang dan tongkat sambil mundar-mandir mencari ke segenap 

penjuru. Tidak jauh dari gua tsur itu mereka bertemu dengan seorang gembala 

dan memberi saran agar mereka masuk ke dalam gua itu. Kemudian para 

pemuda-pemuda dari kafir quraisy tersebut menengok gua dan ternyata Allah 

Swt menunjukan kekuasaanya yaitu dengan membuat jaring laba-laba di pintu 

masuk gua sehingga menutup orang yang di dalam gua itu dari penglihatan, 

disertai hinggapnya burung dara yang menghalangi masuk ke dalam gua dan 

tumbuhnya pepohonan di sekitar gua.

Berangkat ke Yathrib

Pada hari ke tiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah 

tenang, mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan 

yang diberikan oleh puterinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi 

Muhammad Saw dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak biasa ditempuh 

orang. Abdullah bin Uraiqit dari Banu du’il diminta sebagai penunjuk jalan. 

Membawa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke 

arah selatan kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah.Nabi 

Muhammad saw dan Abu Bakar beserta petunjuk jalannya itu sepanjang 

malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka perdulikan 

kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Swtakan 

menolong mereka. 



47

Cerita Suraqa

Orang quraisy mengadakan 

sayembara, siapa saja yang dapat 

membawa Nabi Muhammad Saw  hidup 

atau mati, hadiah besar dan jabatan 

tinggi menantinya. Hal ini menarik hati 

masyarakat pada waktu itu termasuk 

Suraqa bin Malik yang sudah 

mengetahui perjalanan Nabi Muhammad 

Saw dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian Suraqa bin Malik mendatangi 

tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad Saw beserta 

kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil 

menyantap bekal yang diberikan asma, putri Abu Bakar. Setiap kali suraqa 

bin malik mendekati rombongan nabi Muhammad Saw kudanya selalu 

tersungkur. Hal itu berulang sampai empat kali. Suraqa yang percaya kepada 

dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk sehingga dia mengurungkan 

niatnya dan kembali ke Mekah.

Gambar 2.8 Kuda Suraqa
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Tersebarnya Islam di Yatsrib

Selama tujuh hari 

terus-menerus mereka 

berjalan. Mereka hanya 

beristirahat di bawah panas 

membara musim kemarau dan 

berjalan lagi sepanjang 

malam mengarungi lautan 

padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Swt

membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin 

bahwa Allah Swt akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju 

Madinah, Nabi MuhammadSaw singgah di Quba , sebuah desa yang terletak 

dua mil di selatan Madinah. Disana beliau membangun sebuah masjid. Masjid 

ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana 

selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. 

Pada hari jumat pagi, beliau berangkat dari Quba  dan tiba di perkampungan 

Bani Salim bin Auf tepat pada waktu solat jum’at. Solatlah beliau di sana. 

Inilah solat jum’at pertama dalam islam. Khotbah nya pun merupakan 

khotbah yang pertama.

Nabi Muhammad Saw Memasuki Madinah

Gambar 2.9 Masjid Jum’at
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Nabi Muhammad Saw dan 

Abu Bakar tiba di Madinah pada 

tanggal 12 Rabiul awal. 

Kedatangan beliau telah dinanti 

nanti masyarakat Madinah. Pada 

hari kedatangan Nabi Muhammad 

Saw dan Abu Bakar masyarakat 

Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad Saw

lengkap dengan regu genderang. Mereka mengelu-elukan Nabi Muhammad 

Saw dan genderang pun bergemuruh diselingi nyanyian yang sengaja di 

persiapkan untuk keperluan penyambutan itu. “ Bulan purnama telah muncul 

di tengah-tengah kita , dari celah-celah bebukitan . wajiblah kita bersyukur 

atas ajakan nya kepada Alah Swt. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami 

, kau datang membawa ssesuatu yang wajib di taati”. Itulah syair 

penyambutan nabi Muhammad di Madinah.

4. Strategi Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah

Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad Saw mulai membuat 

program kerja dan melaksanakannya seperti membangun masjid, 

mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar, dan membuat perjanjian 

dengan penduduk Madinah.

Gambar 2.10 Kota Madinah
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Pembangunan Masjid dan Tempat tinggal Rasul

Unta Nabi Muhammad 

Saw berhenti pada sebidang 

lahan milik dua anak yatim dari 

kaum Anshar. Sebelum 

kedatangan Nabi Muhammad 

Saw ke Madinah, tempat 

tersebut oleh As’ad bin Zurarah 

sudah dijadikan sebagai 

Mushallah, tempat ia bersama 

para sahabatnya melaksanakan solat berjama’ah. Kemudian Nabi Muhammad 

Saw memerintahkan supaya dibangun masjid di atas tanah tersebut. Nabi 

Muhammad Sawmemanggil kedua anak yatim itu, keduanya berada dibawah 

asuhan dan tanggung jawab As’ad bin Zurarah untuk menanyakan harga 

tanah. Kedua anak tersebut menjawab: “tanah itu kami hibahkan saja wahai 

Rasulullah.” Tapi Rasulullah Saw tidak bersedia menerimanya sehingga 

beliau membayarnya dengan harga sepuluh dinar. Di atas tanah ini terdapat 

beberapa pohon Gharqad, kurma, dan beberapa kuburan orang-orang musyrik. 

Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan pembongkaran kuburan dan 

penebangan pohon-pohonnya. Setelah tanah itu diratakan maka dibangunlah 

sebuah masjid yang panjangnya seratus hasta dengan lebar kurang lebih sama. 

Gambar 2.11 Masjid Quba
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Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata. Kiblat masjid 

(pada waktu itu) menghadap ke Baitul Maqdis. Tiang dan atapnya terbuat dari

batang dan pelepah kurma. Dengan atap sebuah tenda (sederhana) yang  

terbuat dari kayu kayu kecil dan anyaman pelepah. Adapun lantai masjid ini 

adlah kerikil dan pasir.

Masjid yang dibangun Rasulullah Saw bersama-sama kaum Muhajirin 

dan Ansar ini tidak hanya berfungsi untuk solat semata, akan tetapi untuk 

seluruh kegiatan nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada Zaman Nabi 

adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang 

perkembangan islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat 

pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. 

Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di Masjid. Itulah fungsi 

masjid yang sebenarnya sudah di bangun oleh Rasulullah Saw.

Lalu bagaimana dengan masjid sekarang? Apakah hanya berfungsi 

sebagai tempat solat belaka? Kalian harus bisa memfungsikan masjid di 

tempat kalian, termasuk masjid sekolah sebagaimana fungsi masjid pada 

zaman Nabi Muhammad Saw. 

Mempersaudarakan Antara Muhajirin dan Anshar

Muhajirin dengan ansar. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari 

mekah ke madinah, sedangkan ansar adalah orang madinah yang menyambut 
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kedatangan kaum muhajirin. Rasulullah Saw mempersatukan dan 

mempersaudarakan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan 

Anshar. Dengan cara mempersaudarakan antara kedua golongan ini, 

Rasulullah Saw telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama 

pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti sebelumnya. Mereka 

mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala 

fasilitas yang ada di rumah tersebut. Di antara para sahabat yang 

dipersaudarakan adalah:

Tabel 2.1 Orang-Orang Yang Dipersaudarakan Antara Kaum 

Muhajirin dan Anshor

No Muhajirin

Dipersaudarakan 
Dengan

Ansar

1 Abu Bakar Kharijah bin Zuhair

2 Umar bin Khattab Itban bin Malik

3 Bilal bin Rabbah Abu Ruwaihah

4 Amir bin Abdillah Sa’ad bin Muadz

5 Abdul Rahman bin 
Auf

Sa’ad bin Rabi’

6 Zubair bin Awwam Salamah bin Tsabit

7 Usman bin Affan Aus bin Tsabit

8 Thalhah bin 
Ubaidillah

Ka’ab bin Malik

9 Abu Huzaifah bin 
Utbah

Ubbah bin Bisyr
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Hak  
Asasi 
Manusia

Persatuan 
segenap 
warga 
negara

Golongan 
Minoritas

Pemimpi
n Negara

Tugas 
Wargane-
gara

Melind
ungi 
Negara

Pembe
ntukan 
Umat

10 Ammar bin Yasir Huzaifah bin Al 
Yaman

Langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. 

Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tenteram, meskpun bukan tinggal 

di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk 

Madinah dan saling tolong menolong sehingga suasana Madinah menjadi 

indah dan menyenangkan.

Membuat perjanjian dengan penduduk madinah

Selanjutnya, Nabi Muhammad saw merumuskan piagam yang berlaku 

bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non muslim di Madinah, yang 

kemudian disebut “Piagam Madinah”. Adapun isi Piagam Madinah antara 

lain:

Kandungan 
Piagam 
Madinah
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1. Kaum muhajirin dari kalangan quraisy menebus tawanan mereka sendiri 

dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang beriman

2. Banu ‘auf dalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, 

bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan 

setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang 

baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

3. Kemudian disebutnya tiap-tiap suku anshar itu serta keluarga tiap puak; 

Banu ‘L-Harith, banu Sa’ida, Banu Jusyam, Banu’n Najjar, Banu ‘Amr b 

‘Auf dan Banu’n Nabit

4. Bahwa orang-orang beriman tidak boleh membiarkan seseorang yang 

menanggung beban hidup dan utang yang berat diantara sesama mereka. 

Mereka harus dibantu dengan cara yang baik dalam membayar tebusan 

tawanan atau membayar diat.

5. Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh mengikat janji dalam 

menghadapi mukmin lainnya

6. Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan orang 

yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang yang suka 

melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan atau berbuat 

kerusakan di antara orang-orang beriman sendiri, dan mereka semua 

harus sama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri.

7. Bahwa orang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin 

lantaran orang kafir untuk melawan orang beriman
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8. Bahwa jaminan Allah Swt itu satu; dia melindungi yang lemah di antara 

mereka

9. Bahwa orang-orang yang beriman itu hendaknya saling tolong menolong 

satu sama lain 

10. Bahwa barang siapa dari kalangan yahudi yang menjadi pengikut kami, ia 

berhak mendapat pertolongan dan persamaan;tidak menganiaya atau 

melawan mereka

11. Bahwa persetujuan mereka damai orang-orang beriman itu satu;tidak 

dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan 

meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah Swt. 

Mereka harus sama dan adil adanya.

12. Bahwa setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus 

saling bergiliran

13. Bahwa orang-orang yang beriman itu harus saling membela terhadap 

sesamanya yang telah tewas di jalan Allah Swt

14. Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada dalam 

pimpinan yang baik dan lurus

15. Bahwa orang yang tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa 

orang quraisy dan tidak boleh merintangi orang beriman

16. Bahwa barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah 

dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, 

kecuali bila keluarga si terbunuh sukarela (menerima tebusan)
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17. Bahwa orang-orang yang beriman harus menentangnya semua dan tidak 

dibenarkan mereka hanya tinggal diam

18. Bahwa seseorang yang beriman yang telah mengakui isi piagam madinah 

ini dan percaya dan percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian, 

tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya, dan 

bahwa barangsiapa yang menolongnya atau melindunginya, ia akan 

mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat, dan tak ada sesuatu 

tubusan yang dapat diterima.

19. Bahwa bilamana diantara kamu timbul perselisihan tentang sesuatu 

masalah yang bagaimanapun , maka kembalikanlah itu kepada Allah dan 

kepada Muhammad Saw

20. Bahwa orang-orang yahudi harus menegluarkan belanja bersama-sama 

orang-orang beriman selama mereka masih dalam perang. : bahwa orang-

orang yahudi banu ‘Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. 

Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan 

orang-orang islam pun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, 

termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendri, kecuali orang yang 

melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanyalah 

akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri.

21. “bahwa terhadap orang-orang yahudi banu ‘An Nadzar, Yahudi Banu I 

Harits, Yahudi Banu Sa’idah, Yahudi Banu Jusyam, Yahudi Banu Aus, 

Yahudi Banu Thalabah, Jafna dan Banu Yutoibah berlaku seperti 
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terhadap mereka sendiri. “bahwa tiada seorang dari mereka itu boleh 

keluar kecuali dengan izin Muhammad Saw.” bahwa seseorang tidak 

boleh dirintangi menuntut hak nya karena melukai; dan barangsiapa yang 

diserang ia dan keluarganya harus berjuang diri, kecuali jika ia 

menganiaya. Bahwa Allah juga yang menentukan ini. “bahwa orang-

orang Yahudi berkewajiban menanggungnafkah mereka sendiri dan kaum 

muslimin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. 

Antara mereka harus ada tolong menolong dalam menghadapi orang yang 

hendak menyerang pihak yang mengadakan piagam perjanjian ini. 

“bahwa mereka sama-sama berkewajiban saling nasehat menasehati dan 

saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa. “bahwa 

seorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap sekutunya, 

dan bahwa yang harus ditolong ialah yang teraniaya.

22. “ bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja 

bersama orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang. 

“bahwa kota Yathrib adalah kota yang menghormati bagi orang yang 

mengakui perjanjian ini.” Bahwa tetangga itu seperti jiwa sendiri, tidak 

boleh diganggu dan diperlakukan dengan perbuatan jahat.

23. “Bahwa tempat yang dihormati itu tidak boleh di diami orang tanpa izin 

pendudukannya. “ 

24. Bahwa bila diantara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi 

satu perselisahan yang di khawatirkan akan menimbulkan kerusakan, 
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maka tempat kembalinya kepada Allah dab kepada Muhammad 

Rasulullah Saw. Dan bahwa Allah bersama orang yang teguh dan setia 

memmegang perjanjian ini. 

25. “Bahwa melindungi orang-orang quraisy atau menolong mereka tidak 

dibenarkan.

26. “Bahwa diantara mereka harus saling membantu melawan orang yang 

mau menyerah Yathrib ini. Tetapi apabila telah diajak berdamai maka 

sambutlah ajakan perdamaian itu.

27. “Bahwa apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang beriman 

wajib menyambutnya, kecuali kepada orang yang memerangi agama. 

Bagi setiap orang, dari pihaknya sendiri mempunyai bagiannya masing-

masing.

28. “Bahwa oang-orang Yahudi Aus, bagi diri mereka sendiri atau pengikut-

pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah 

menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya 

dari mereka yang menyetujui naskah perjanjian ini. 

29. “Bahwa kebaikan itu bukanlah kejahatan dan bagi orang yang melakukan 

hanya akan memikul sendiri akibatnya. Dan bahwa Allah bersama pihak 

yang benar dan patuh menjalankan isi perjanjian ini. 

30. “ Bahwa orang tidak akan melanggar isi perjanjian ini, kalau ia bukan 

orang yang aniaya dan jahat. 
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31. “ Bahwa barang siapa yang keluar dan tinggal dalam kota madinah ini, 

keselamatannya tetap terjamin, kecuali porang-orang yang berbuat aniaya 

dan melakukan kejahatan. “ sesungguhnya Allah � melindungi yang 

berbuat kebaikan dan bertakwa.

5. Hikmah Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad Saw di Madinah

Hikmah sejarah dakwah Rasulullah Saw antara lain :

1. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan 

kaum Anshardapat memberikan rasa aman dan tentram.

2. Persatuan dan saling menghormati antar agama

3. Menumbuh-kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah, 

yang kaya dan miskin

4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah 

swt

5. memahami dan menyadaribahwa kita wajib agar menjalin hubungan 

dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia

6. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita 

baik di dunia maupun di akhirat.

7. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam
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8. Terciptanya hubungan yang kondusif

6. Perilaku yang mencerminkan perilaku terpuji Rasulullah dalam 

dakwah penyebaran Islam di Madinah

Sikap dan perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW antara 

lain :

1. Mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad Saw adalah 

rasul dan nabi penutup para nabi

2. Mencintai Rasullulah Saw

3. Mensosialisasikan sunnah Nabi Muhammad Saw

4. Gemar dan senang membaca buku sejarah Nabi-Nabi

5. Memelihara silaturahmi dengan sesama manusia

6. Berkunjung ke tanah suci Mekkah atau Madinah untuk melihat/ 

menapak tilas perjuangan Nabi Muhammad Saw

7. Mempelajari dan memahami Al Quran dan hadis-hadisnya

8. Senantiasa berjihad dijalan Allah

9. Aktif/ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-

hari besar Islam

10. Merawat dan melestarikan tempat ibadah (masjid)
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F. Kerangka Berfikir

Uma sekaran dalam bukunya Business Research (1992) 

mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.19 . Kerangka pemikiran pada 

penelitian ini sebagai berikut::

             Gambar. 2.12  Kerangka Pemikiran

                                                          
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2012),

h. 60
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BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung, Jl. 

Basuki Rahmat No.23, Gedong Pakuon, Teluk Betung Selatan kota 

Bandar Lampung

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan saat semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018 dimulai pada bulan Agustus.

B. Sampel Penelitian

Model diujicobakan kepada siswa kelas VII sekolah menengah 

pertama. Uji coba dilakukan pada 1 kelas di SMP Negeri. SMP negeri yang 

digunakan adalah SMP Negeri 3 Bandar Lampung.

C. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dan  

pengembangan (research and development/R&D). Model penelitian dan 

pengembangan ini telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan 
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teknik. Namun demikian model penelitian dan pengembangan juga dapat 

digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, 

pendidikan, manajemen, dan lain-lain.1

Secara sederhana R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian 

yang secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, 

merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji 

keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tetentu yang 

lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna.2

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

(2003:570) R&D adalah sebuah model pengembangan berbasis industri di 

mana temuan penelitian digunakan untuk merancang produk dan prosedur 

baru, yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi, dan 

disempurnakan sampai mereka memenuhi kriteria tertentu, yaitu efektivitas, 

dan berkualitas.3 Kata “produk” yang dimaksud bukan hanya menyangkut hal-

hal seperti buku, film instruksional, dan perangkat lunak komputer, tetapi juga 

meliputi metode, seperti metode pengajaran, dan program pendidikan. 

Selanjutnya R&D juga merupakan penelitian yang dilaksanakan secara 

bertahap berkelanjutan, terstruktur dan terukur.

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h.297
2  Nusa Putra, Research and Development (Penelitian dan Pengembangan:Suatu Pengantar),

(Jakarta:Rajawali Pers,2011) cet.1, h.67
3 Ibid, h.84
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D. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Prosedur penelitian dan pengembangan memaparkan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh peneliti dalam mengembangkan produk yang 

secara tidak langsung akan memberi petunjuk bagaimana langkah prosedural 

yang dilalui sampai ke produk yang akan di spesifikasikan. 

Sugiyono menjelaskan langkah-langkah R&D sebagai berikut:4

Gambar 3.1 Langkah Langkah R&D

Adapun pengembangan produk yang dilakukan oleh peneliti  hanya  7 

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

masal dari produk yang sudah dikembangkan dikarenakan peneliti hanya 

melihat kelayakan produk berdasarkan penilaian validator, guru PAI dan 

                                                          
4 Sugiyono, Op.Cit.h.298
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peserta didik serta keterbatasan peneliti sehingga penelitian tidak mencakup 

semua langkah yang ada. Untuk sampai pada tahap uji coba pemakaian dan 

produksi masal produk, dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. 

Langkah-langkah dalam penyusunan dan pengembangan modul Pendidikan 

Agama Islam berbasis metode SQ3R adalah sebagai berikut:

1. Potensi dan Masalah

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai 

tambah. Sedangkan, masalah adalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil survey pra penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yaitu dengan melakukan 

wawancara terhadap guru mata pelajaran PAI serta membagikan angket

kebutuhan kepada peserta didik untuk mengetahui bahan ajar yang 

digunakan dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di kelas dengan 

menggunakan bahan ajar yang tersedia. Peneliti menemukan sejumlah 

potensi dan masalah yang bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan 

bahan ajar modul berbasis metode survey question read recite and review

(SQ3R).
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2. Pengumpulan Data/Informasi

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual, 

selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk. Dalam mengumpulkan 

data/informasi, peneliti melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei) 

sebagai berikut:

a) Survey Lapangan 

Survey lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap guru 

mata pelajaran pendidikan agama islam dan penyebaran angket

kebutuhan di satu kelas yaitu kelas VIIB. Wawancara dan angket 

kebutuhan yang disebarkan ke kelas digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan 

produk, yaitu berupa informasi tentang modul pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dan peserta didik, bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI di kelas dengan menggunakan modul 

pembelajaran yang tersedia, dan lain sebagainya. Langkah ini adalah 

tahapan awal yang ditunjukan untuk menentukan jenis modul dan 

karakteristiknya sehingga modul yang dikembangkan mampu 

menjadi salah satu modul yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada 

kurikulum 2013. 
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b) Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan adalah mengumpulkan 

informasi dan mempelajari literatur mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan buku-buku penunjang pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Seperti, modul pembelajaran PAI, metode yang 

digunakan, buku-buku siroh nabawiyah(sejarah Nabi Muhammad 

saw) dan lain sebagainya.

3. Desain Produk

Desain produk adalah hasil akhir dari serangkaian penelitian awal. 

Hal-hal yang akan dilakukan pada tahap ini adalah menentukan 

spesifikasi produk yang akan dikembangkan meliputi perumusan tujuan 

pembelajaran, persiapan materi pembelajaran, penyusunan perangkat 

evaluasi dan lain sebagainya.

4. Validasi Desain

Setelah merancang desain produk, tahap selanjutnya adalah validasi 

desain produk. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai 

rancangan produk, apakah produk tersebut secara rasional akan lebih 

efektif dari yang lama atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan 

cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang. Setiap pakar 
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diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat 

diketahui kelemahan dan kekuatannya.

5. Revisi Desain

Setelah desain produk divalidasi dan dapat diketahui kelemahannya, 

tahapan selanjutnya adalah revisi desain. Tahapan ini dipusatkan pada 

berbagai perbaikan pada komponen-komponen modul terkait dengan 

masukan dan saran-saran dari hasil validasi produk oleh para validator. 

Revisi desain akan sangat memperhatikan ketepatan, keefektivan, 

keterpakaian, dan kebermaknaan modul yang akan dihasilkan. 

Perbaikan modul memanfaatkan hasil validasi dari para validator  

untuk menghasilkan produk berupa modul yang dapat digunakan pada uji 

coba terbatas.

6. Uji Coba Produk 

Pada tahapan ini, uji coba tidak dilakukan secara empiris dengan 

cara menguji penggunaan modul dalam proses pembelajaran. Tetapi uji 

coba tahap ini dilakukan dengan eksperimen, yaitu mengetahui efektivitas 

dan efisiensi bahan ajar modul yang telah di buat. Uji coba lapangan 

terbatas dilakukan terhadap 1 kelas. Data yang akan diperoleh dalam 

tahap uji coba terbatas ini adalah sebagai berikut:
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a. Data kelayakan modul berupa respon kemenarikan dari peserta didik 

dengan menggunakan angket dan saran perbaikannya.

b. Data kelayakan modul berupa penilaian dari guru PAI dengan 

menggunakan angket dan saran perbaikannya.

Berbagai data dan masukan dalam uji coba terbatas ini selanjutnya 

menjadi bahan acuan peneliti untuk melakukan perbaikan menuju revisi 

akhir produk.

7. Revisi Produk

Pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil penilaian dari guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan respon siswa terhadap modul PAI 

yang dikembangkan. Modul yang telah diujicobakan kemudian dilakukan 

revisi kembali dan disempurnakan berdasarkan hasil uji coba produk. 

Modul akan dinyatakan layak digunakan sebagai bahan ajar jika 

berkualitas sangat baik atau baik, jika dinyatakan kurang dan sangat 

kurang maka diadakan perbaikan sampai menjadi baik dan layak untuk 

digunakan.

E. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik pada tahapan 

mendapatkan data dasar maupun pada tahapan uji coba merupakan data yang 

bersifat kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari:
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1. Data kebutuhan awal penelitian diperoleh dari angket kebutuhan 

yang disebar peneliti di satu kelas, yaitu kelas VII B dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran PAI.

2. Data hasil validasi ahli berupa penilaian terhadap modul PAI 

berbasis metode SQ3R pokok bahasan perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad di madinah kelas VII di SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung berupa lembar validasi yang ditunjukan pada sejumlah 

dosen pakar, guru mata pelajaran PAI untuk melakukan validasi 

materi dan desain produk serta respon kemenarikan siswa terhadap 

modul PAI.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran. 

Instrumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu 

suatu penelitian. Karena validitas atau keshahihan data yang diperoleh akan 

sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, 

disamping prosedur data yang ditempuh.5

Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah instrumen non tes berupa 

angket, yang terdiri: 

                                                          
5 Rijal Firdaos, “Metode Pengembangan Instrumen Pengukur Kecerdasan Spritual 

Mahasiswa”. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol.11 No.2 (Agustus 2016), hlm.380



71

1. Angket Kebutuhan

Instrumen ini digunakan sebagai tahap analisis kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi awal tentang bahan ajar yang digunakan dan 

muatan-muatan yang ada di dalam bahan ajar yang digunakan baik oleh 

guru maupun peserta didik.

2. Lembar Validasi Modul

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data penilaian dari 

para validator terhadap modul yang dikembangkan. Hasil penelitian ini 

kemudian dijadikan dasar untuk dilakukan perbaikan modul.

a. Angket Validasi Ahli Materi

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi

Kriteria Indikator Nomor soal 

I. Aspek 
kelayaka
n isi

A. Kesesuaian 
materi dengan SK 
dan KD

1,2,3

B. Keakuratan 
materi

4,5,6,7,8,9,1
0

C. Kemutakhiran 
materi

11,12,13,14,
15

D. Mendorong 
keingintahuan 

16,17

II. Aspek 
kelayaka
n 
penyajia
n 

A. Teknik penyajian 1,2
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kriteria Indikator Nomor Soal

B. Pendukung 
penyajian

3,4,5,6,7,8,9,
10

C. Penyajian 
pembelajaran

11

D. Koherensi dan 
keruntutan alur 
pikir.

12,13

III. Aspek 
kelayaka
n bahasa

A. Lugas 1,2,3

B. Komunikatif 4

C. Dialogis dan 
interaktif

5,6

D. Kesesuaian 
dengan 
perkembangan 
peserta didik

7,8

E. Kesesuian dengan 
kaidah bahasa

9,10

F. Penggunaan 
istilah, 
simbol/icon

11,12

IV. Aspek 
penilaian 
SQ3R

A. Hakikat SQ3R `1,2

B. Komponen SQ3R 3,4,5,6,7

b. Angket Validasi Ahli Desain 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Validasi Ahli Desain

Kriteria Indikator Nomor Soal

I. Aspek 
kelayakan 
kegrafikan

A. Ukuran modul 1,2
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B. Desain sampul 
modul

3, 4, 5, 6a, 
6b, 7, 8a, 8b

C. Desain isi 9a,9b, 
10a,10b, 

D. modul 10c, 
11a,11b, 
12a,12b, 
13a, 13b, 
13c, 13d, 
13e, 14a, 
14b, 
15a,15b, 
15c

c. Angket Penilaian Kelayakan Modul untuk Guru PAI

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

modul yang dikembangkan yang dinilai oleh guru PAI.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Penilaian Guru PAI

No Kriteria penilaian Jumlah 
Indikator

Nomor 
indikator

1 Komponen isi/ materi 7 1,2,3,4,5,6,7

2 Komponen penyajian 7 8,9,10,11,12,13,
14

3 Aspek bahasa/
keterbacaan

5 15,16,17,18,19

d. Angket Respon Kelayakan Modul Untuk Peserta Didik

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

modul yang dinilai oleh peserta didik setelah mendapatkan 
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pembelajaran dengan menggunakan modul yang telah 

dikembangkan.

Table 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Modul Peserta Didik

No Kriteria penilaian Jumlah 
Indikator

Nomor 
indikator

1 Ketertarikan 5 1,2,3,4,5

2 Materi 3 6,7,8

3 Bahasa 3 9,10,11

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat 

dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa:

1. Teknik Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
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keterangan.6 Pada tahap memperoleh data awal pengembangan modul, 

peneliti melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam untuk mengetahui bahan ajar apa yang telah digunakan di 

sekolah dan seberapa efektif bahan ajar tersebut digunakan. Wawancara 

dilakukan secara terstruktur, yakni pertanyaan-pertanyaan telah dirumuskan 

terlebih dahulu oleh peneliti dan akan dijawab oleh responden.

2. Teknik Angket (Questionnaire)

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden).7 Pada penelitian ini, data kelayakan modul PAI berbasis metode 

SQ3R pokok bahasan Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad periode Madinah 

kelas VII SMP Negeri 3 Bandar Lampung menggunakan angket sebagai 

berikut:

a. Lembar angket kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi awal tentang bahan ajar yang digunakan di sekolah dan 

muatan-muatan yang ada di dalam bahan ajar yang digunakan baik 

oleh guru maupun peserta didik. Angket di sebar ke satu kelas 

                                                          
6 Cholid Narbuko&Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012) 

cet.12, h.83
7 Sudaryono dll, Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013) cet. 1, h.30
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yang berisikan 29 siswa yang ada di smp Negeri 3 Bandar 

Lampung.

b. Lembar validasi oleh dosen pakar untuk menilai materi Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang berbasis metode 

SQ3R dan kesesuaian dengan kurikulum 2013. Data diperoleh 

dengan memberikan angket kepada dosen pakar berupa sejumlah 

pernyataan yang menggambarkan penilaian terhadap kelayakan 

materi Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang 

terdapat dalam modul berbasis metode SQ3R dan kesesuaian

dengan kurikulum 2013 yang dijawab dengan “sangat kurang(SK), 

kurang(K), cukup(C), baik(B), dan sangat baik(B)”.

c. Lembar validasi oleh dosen pakar untuk menilai desain dari modul 

yang dikembangkan. Data diperoleh dengan memberikan angket 

kepada dosen pakar berupa sejumlah pernyataan yang 

menggambarkan penilaian terhadap kelayakan desain modul yang 

kemudian dijawab dengan “sangat kurang(SK), kurang(K), 

cukup(C), baik(B), dan sangat baik(B).

d. Lembar penilaian kelayakan modul oleh Guru

Setelah dilakukan validasi oleh dosen ahli, maka dilakukan uji 

coba produk di sekolah. Dilakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan lembar repon kelayakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam mengenai modul PAI berbasis metode SQ3R pokok 
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bahasan perjuangan dakwah Nabi Muhammad di madinah yang  

kelas VII di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Data diperoleh 

dengan memberikan lembar penilaian kepada guru Pendidikan 

Agama Islam. 

e. Lembar respon kelayakan dan kemenarikan oleh peserta didik

Selain melakukan pengumpulan data melalui lembar penilaian  

kelayakan modul oleh guru, dilakukan juga pengumpulan data 

dengan memberikan angket penilaian kelayakan modul yang 

dikembangkan kepada peserta didik untuk mengetahui kelayakan 

modul yang dinilai oleh peserta didik terhadap modul PAI berbasis 

metode SQ3R pokok bahasan Perjuangan Dakwah Nabi 

Muhammad periode Madinah yang kelas VII di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap data 

yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini   

meliputi:

1. Analisis Data Tahap Studi Pendahuluan

a. Angket kebutuhan 
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Data kebutuhan awal penelitian diperoleh dari angket kebutuhan 

yang disebar peneliti di satu kelas, yaitu kelas VII B dan wawancara 

dengan guru mata pelajaran PAI. Angket kebutuhan pengembangan modul 

PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan Perjuangan Dakwah Nabi 

Muhammad di Madinah kelas VII SMP dianalisis dalam bentuk deskriptif 

kualitatif dengan penyajian data melalui pernyataan yang sesuai dengan 

aslinya tanpa ada perhitungan angka.

2. Analisis Data Tahap Validasi dan Uji Coba Produk

a. Lembar Validasi Ahli dan Penilaian Guru PAI

Penilaian setiap butir yang terdapat dalam lembar validasi, 

berbentuk skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian 

atau gejala sosial.8 Penilaian yang digunakan berbentuk checklist 

dengan skala penilaian yaitu “sangat kurang(SK), kurang(K), 

cukup(C), baik(B), dan sangat baik(B).

Langkah-langkah dalam analisis data penelitian ini antara lain:

                                                          
8 Sudaryono dll, Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha ilmu, 

2013) ed. 1, h.49
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a. Mengubah penilaian dari dari bentuk kualitatif sesuai dengan 

aturan pemberian skor9 sebagai berikut:

Tael 3.5 Aturan Pemberian Skor

Kategori Skor

SK (sangat kurang) 1

K (kurang) 2

C (cukup) 3

B (baik) 4

SB (sangat baik) 5

b. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek kriteria yang dinilai 

sesuai dengan rumus10 sebagai berikut:

=
∑

Keterangan:

									= 	skor	rata − rata
∑x = jumlah skor

n = jumlah penilai

c. Mengubah skor rata-rata aspek penilaian kualitas yang 

diperoleh menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kategori 

penilaian sebagai berikut:

                                                          
9 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

h.174
10 Ibid
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Table 3.6 Kriteria Kategori Penilaian Ideal

No Rentang skor Kategori

1 X > Mi +1,80 Sbi Sangat Baik

2 Mi + 0,60 SBi < X ≤ Mi + 1,80 Sbi Baik

3 Mi - 0,60 SBi < X ≤ Mi + 1,80 Sbi Cukup

4 Mi - 1,80 SBi < X ≤ Mi – 0,60 Sbi Kurang

5 X ≤ Mi +1,80 Sbi Sangat Kurang

Keterangan:

Mi : Mean Ideal

SBi : Simpangan Baku Ideal                                                              

d. Menghitung presentase keidealan dari tiap-tiap indikator 

penilaian dan nilai keseluruhan dengan cara menghitung skor 

rata-rata seluruh kriteria penilaian kemudian diubah menjadi 

nilai kualitatif dengan kriteria kategori penilaian ideal. Skor 

tersebut menunjukan kualitas modul yang yang dibuat.

= 	1 2 × ( 	 	 + 	 	 )

= 1 2 × 1 3 × 	 	
− 	 	
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b. Analisis Data hasil angket respon siswa terhadap Modul

Angket respon yang diberikan kepada siswa terdiri dari 11 butir 

pertanyaan. Angket ini disusun dengan skala likert dimana hanya 

terdapat pernyataan positif. Item dibagi menjadi 5 skala, yaitu:

1) Sangat setuju (SS) mempunyai skor 4

2) Setuju (S) mempunyai skor 3

3) Kurang setuju (KS) mempunyai skor 2

4) Tidak setuju (TS) mempunyai skor 1

5) Sangat tidak setuju (STS) mempunyai skor 0

Data-data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif 

kualitatif yaitu dilakukan perhitungan dengan rumus distribusi 

frekuensi relative, yaitu:

= × 100%

Keterangan: 

P : angka presentase 

N : Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)
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f : frekuensi yang sedang di cari presentasenya

dalam mengidentifikasi respon siswa, peneliti menggunakan lima 

kategori yaitu: sangat baik, baik, cukup, kurang dan kurang sekali. 

Pengidentifikasian yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan 

sebagai berikut11

Table. 7 Skala Presentase Penilaian Kualitas Produk

No Interval Kriteria

1 81% - 100% Sangat baik

2 61% - 80% Baik

3 41% - 60% Sedang

4 21% - 40% Kurang

5 0% - 20% Sangat kurang

                                                          
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2007) hlm.44



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah modul 

pendidikan agama islam berbasis metode SQ3R pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. Penelitian dan 

pengembangan ini dilakukan dengan mengadaptasi metode Borg and Gall

yang dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 7, data hasil setiap tahapan prosedur 

penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Tahap Studi Pendahuluan

a. Studi Pustaka

Hasil studi pustaka merupakan hasil analisis dari studi pustaka

mengenai pengembangan bahan ajar yang mengacu dalam PP nomor 

19 tahun 2005 pasal 20, yang menyatakan bahwa guru diharapkan 

mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

melalui peraturan menteri pendidikan Nasional (permendiknas) nomor 

41 tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mensyaratkan 

bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu elemen RPP adalah 

sumber belajar. Dengan demikian guru diharapkan dapat 

mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.
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Selain itu, pada lampiran permendiknas nomor 16 tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, juga 

diatur tentang berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, 

baik yang bersifat kompetensi inti maupun kompetensi mata pelajaran. 

b. Survey Lapangan

Setelah hasil dari studi pustaka maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan survey lapangan. Survey lapangan dilakukan dengan cara 

pengumpulan data untuk studi pendahuluan, yaitu dengan 

menyebarkan angket di beberapa kelas. Berdasarkan data dari hasil 

penyebaran angket diperoleh sebagai berikut:1) kurikulum yang 

digunakan guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dan 

keterkaitan antara kurikulum dengan bahan ajar yang digunakan yaitu 

kurikulum 2013; 2) belum adanya bahan ajar atau modul PAI yang 

berbasis metode SQ3R yang berpotensi untuk menunjang 

pembelajaran pendidikan agama islam. 

2. Hasil Perencanaan produk awal

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan 

spesifikasi produk yaitu materi yang digunakan, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, uji kompetensi, dan informasi-informasi 
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pendukung yang digunakan untuk mengembangkan modul PAI berbasis 

metode SQ3R.

Pengembangan modul dikembangkan dengan menggunakan model 

Borg and Gall, adapun perencanaan pengembangan modul PAI berbasis 

metode SQ3R yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Modul PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode 

Madinah

1.) Judul Modul

2.) Indikator pencapaian kompetensi

3.) Materi yang berisi penjelasan mengenai sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad saw periode Madinah

4.) Langkah-langkah metode Sq3r yang termuat dalam petunjuk 

penggunaan modul dan terintegrasi dengan materi sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah

5.) Biografi Nabi Muhammad Saw

6.) Soal-soal evaluasi

a. Penyusunan modul PAI berbasis metode sq3r pokok bahasan 

sejarah perjuangan Nabi Muhammad saw di Madinah

1) Bahan pembuatan modul

2) Halaman sampul
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3) Kata pengantar

4) Daftar isi 

5) Petunjuk penggunaan modul

6) Glosarium

7) pendahuluan

8) kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

9) Deskripsi modul

10) Tujuan pembelajaran

11) Peta konsep

12) Kegiatan belajar

13) Kolom-kolom pertanyaan 

14) Rangkuman

15) Soal-soal evaluasi(uji kompetensi)

16) Kunci jawaban

17) Pedoman penskoran

3. Hasil Validasi Produk Awal

Pada tahap ini lembar validasi diberikan kepada 4 dosen ahli, 

instrumen penilaian materi dan desain merujuk kepada instrumen 

penilaian BSNP.

Tabel di bawah ini menyajikan hasil validasi tahap 1 yang 

diberikan oleh masing-masing validator yang diperoleh dari 4 dosen ahli, 
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yang mana 2 dosen ahli menilai materi PAI yang berbasis metode SQ3R

dan 2 dosen menilai tampilan atau desain dari modul PAI berbasis metode 

SQ3R.

a. Hasil Validasi Ahli Materi

Validasi dilakukan dengan memberikan instrumen penilaian 

kepada para dosen ahli yang terdiri dari 49 pertanyaan, dengan skor 

maksimal 5 dan skor minimal 1. Data dari hasil validasi tahap 1 

terhadap materi sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw 

yang berbasis metode SQ3R diperoleh dari 2 dosen dengan hasil 

sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data validasi Awal Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw oleh Ahli Materi 
Aspek Kelayakan Isi

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑ 
Skor

∑ 
per 
Indi
kato
r

Rata
-rata

Present
ase 
keideal
an

n1 n2

Kesesuaia
n materi 
dengan 
Skdan KD

1 5 4 9 25 12,5 83,3%
2 4 4 8
3 4 4 8

Keakurata
n materi

4 4 4 8 55 27,5 78,5%
5 4 3 7
6 4 4 8
7 5 4 9
8 4 4 8
9 4 3 7
10 4 4 8
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Kemutakh
iran 
materi

11 4 5 9 29 14.5 72,5%
12 3 4 7
13 3 4 7
14 3 3 6

Mendoron
g 
keingintah
uan

15 4 4 8 16 8 80%
16 4 4

Jumlah skor 63 62 125 125 62,5 78,1%

Tabel 4.2 Data validasi Awal Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw oleh Ahli 
Materi Aspek Kelayakan Penyajian

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑Sk
or

∑Per 
Indi
kato
r

Rata
-rata

Present
ase 
keideal
an

n1 n2

Teknik 
Penyajian

1 5 3 8 17 8,5 85%
2 5 4 9

Pendukun
g 
Penyajian

3 4 4 8 55 27,5 68,7%
4 4 4 8
5 4 4 8
6 4 - 4
7 4 3 7
8 4 3 7
9 2 3 5
10 4 4 8

Penyajian 
Pembelaja
ran

11 4 4 8 8 4 80%

Kelengkap
an 
Penyajian

12 4 4 8 24 12 80%
13 4 4 8
14 4 4 8

Jumlah Skor 56 41 104 104 52 74,2%
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Tabel 4.3 Data validasi Awal Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 
Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad oleh Ahli Materi 

Aspek Kelayakan Bahasa

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑Sk
or

∑ 
Per 
Indi
kato
r

Rata
-
Rata

Present
ase 
Keideal
an

n1 n2

Lugas 1 4 4 8 23 11,5 76,6%
2 4 4 8
3 4 3 7

Komunika
tif

4 4 4 8 8 4 80%

Dialogis 
dan 
interaktif

5 4 3 7 15 7,5 75%
6 4 4 8

Kesesuaia
n dengan 
tingkat 
perkemba
ngan 
peserta 
didik

7 4 4 8 15 7,5 75%
8 4 3 7

Kesesuaia
n dengan 
kaidah 
bahasa

9 3 4 7 14 7 70%
10 3 4 7

Pengguna
an istilah 
atau 
simbol 
atau icon

11 4 4 8 15 7,5 75%
12 4 3 7

Jumlah skor 46 44 90 90 45 75%
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Tabel 4.4 Data validasi Awal Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw oleh Ahli 
Materi Aspek SQ3r

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑Sk
or

∑ 
Per 
Indi
kato
r

Rata
-
Rata

Present
ase 
Keideal
ann1 n2

Hakikat 
SQ3R

1 4 4 8 12 6 60%
2 4 - 4

Kompone
n SQ3R

3 4 3 7 38 19 76%
4 4 4 8
5 4 4 8
6 4 4 8
7 4 3 7

Jumlah skor 28 22 50 50 25 71,4%

Berdasarkan validasi tahap 1 pada tabel 4.1 diperoleh hasil 

penilaian dari 2 dosen yang menilai materi sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad periode Madinah dan berbasis metode 

survey, question, read, recite and review (SQ3R). Dari hasil validasi 

instrumen Pada tabel  di atas n1 merupakan ahli materi pendidikan 

agama islam satu yaitu bapak Dr. Jamal Fakhri, M.Ag, kemudian n2 

yaitu ahli materi pendidikan agama islam dua yaitu bapak Dr. Imam 

Syafei, M.Ag. Setelah semua nilai dari kedua ahli materi pendidikan 

agama islam terkumpul, peneliti kemudian menghitung presentase 

skor keidealan dan kelayakan dari setiap aspek dan indikator 

penilaian pada modul pembelajaran dengan menggunakan rumus 
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skala likert. Hasil penilaian keseluruhan pada aspek kelayakan isi 

diperoleh dengan nilai rata-rata 62,5 dan untuk presentase keidealan 

mendapatkan nilai 78,1%. Pada aspek kelayakan isi terdapat 4 

indikator penilaian, yaitu pada indikator kesesuaian materi dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar diperoleh nilai rata-rata 

12,5 dengan presentase keidealan 83,3%, pada indikator keakuratan 

materi diperoleh nilai rata-rata 27,5 dengan presentase keidealan 

78,5%, pada indikator kemutakhiran materi diperoleh nilai rata-rata 

14,5 dengan presentase keidealan 72,5%, dan pada indikator 

mendorong keingintahuan diperoleh nilai rata-rata 8 dengan 

presentase keidealan mencapai 80%. Selanjutnya pada penilaian 

keseluruhan pada aspek kelayakan penyajian diperoleh dengan nilai 

rata-rata 52 dan untuk presentase keidealan mendapatkan nilai

74,2%. Pada aspek kelayakan penyajian terdapat 4 indikator 

penilaian, yaitu pada indikator teknik penyajian diperoleh nilai rata-

rata 8,5 dengan presentase keidealan 85%, pada indikator pendukung 

penyajian diperoleh nilai rata-rata 27,5 dengan presentase keidealan 

68,75%, pada indikator penyajian pembelajaran diperoleh nilai rata-

rata 4 dengan presentase keidealan 80%, dan pada indikator 

kelengkapan penyajian diperoleh nilai rata-rata 12 dengan presentase 

keidealan 80%. Kemudian untuk penilaian keseluruhan pada aspek 

kelayakan bahasa diperoleh dengan nilai rata-rata 45 dan untuk 
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presentase keidealan mendapatkan nilai 75%. Dalam aspek kelayakan 

bahasa terdapat 6 indikator penilaian, yaitu pada indikator penilaian 

lugas diperoleh nilai rata-rata 11,5 dengan presentase keidealan 

76,6%, pada indikator penilaian komunikatif diperoleh nilai rata-rata 

4 dengan presentase keidealan 80%, pada indikator penilaian analogis 

dan interaktif diperoleh nilai rata-rata 7,5 dengan presentase 

keidealan 75%, pada indikator penilaian kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik diperoleh nilai rata-rata 7,5 dengan 

presentase keidealan 75%, pada indikator penilaian kesesuaian 

dengan kaidah bahasa diperoleh nilai rata-rata 7 dengan presentase 

keidealan 70%, dan pada indikator penilaian penggunaan 

istilah/simbol/icon diperoleh nilai rata-rata 7,5 dengan presentase 

keidealan 75%. Dan  untuk penilaian keseluruhan pada aspek SQ3R 

diperoleh nilai rata-rata 25 dengan presentase keidealan 71,4%. 

Dalam aspek SQ3R terdapat dua indikator penilaian, yaitu pada 

aspek hakikat SQ3R diperoleh nilai rata-rata 6 dengan presentase 

keidealan 60%, dan pada indikator komponen SQ3R diperoleh nilai 

rata-rata 19 dengan presentase keidealan 76%. Jumlah keseluruhan 

hasil penilaian kedua ahli materi pada validasi awal diperoleh dengan 

jumlah skor 369 dan nilai rata-rata modul 184,9 dengan presentase 

keidealan 74,2%. Berdasarkan hasil validasi 1 yang diinterpretasikan 

sesuai dengan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produk 
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yang dikembangkan masuk kedalam kategori “BAIK” dan layak 

digunakan dengan catatan dilakukan revisi terhadap modul yang 

dikembangkan. 

b. Hasil Validasi Ahli Desain

Validasi dilakukan dengan memberikan instrumen penilaian 

kepada para dosen ahli yang terdiri dari 29 pertanyaan, yang mana 

skor maksimal adalah 5 dan skor minimal adalah 1. Data hasil 

validasi tahap 1 terhadap desain modul PAI Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah diperoleh dari 2

dosen dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data Validasi Awal Produk Modul Pembelajaran PAI
Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah
Oleh Ahli Desain Aspek Kegrafikan

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
ai-an

Penilai-an ∑ 
Sko
r

∑P
er 
Ind
ikat
or

Rata
-rata

Pres
entas
e 
keide
alan

n1 n2

Ukuran 
modul

1 5 4 9 18 9 90%
2 5 4 9

Desain 
sampul 
modul 
(cover)

3 4 4 8 69 34,5 86,2
%4 5 3 8

5 5 4 9
6a 5 4 9
6b 5 4 9
7 5 3 8
8a 5 4 9
8b 5 4 9

Desain isi 
modul

9a 5 5 10 152 76 84,4
%9b 4 5 9
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10a 5 4 9
10b 5 5 10
10c 4 4 8
11a - 4 4
11b 4 5 9
12a 5 4 9
12b 5 4 9
13a 5 4 9
13b 5 4 9
13c - 4 4
13d 4 5 9
14a 5 4 9
14b 5 4 9
15a 5 4 9
15b 5 4 9
15c 4 4 8

Jumlah Skor 124 115 239 239 119,5 85,3
%

Pada tabel 4.5 di atas adalah uji validasi awal oleh ahli desain, 

dimana n1 merupakan ahli desain yaitu ibu Dr. Yuberti, M.Pd, 

kemudian n2 yaitu ahli desain dua yaitu ibu Dr.Umi Hijriyah, M.Pd. 

Setelah semua nilai dari kedua ahli desain terkumpul, peneliti 

kemudian menghitung presentase skor keidealan dan kelayakan dari 

setiap aspek dan indikator pada modul pembelajaran pendidikan 

agama islam SMP berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw dengan 

menggunakan rumus skala likert. 

Hasil penilaian keseluruhan pada aspek kegrafikan diperoleh 

dengan nilai rata-rata 119,5 dengan presentase keidealan 85,3%. 
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Dalam aspek kegrafikan terdapat tiga indikator penilaian, yaitu pada 

indikator penilaian ukuran modul diperoleh nilai rata-rata 9 dengan 

presentase keidealan 90%, pada indikator penilaian desain sampul 

modul diperoleh nilai rata-rata 34,5 dengan presentase keidealan 

86,2%, dan pada indikator penilaian desain isi modul diperoleh nilai 

rata-rata 76 dengan presentase keidealan 84,4%. Berdasarkan hasil 

validasi 1 yang diinterpretasikan sesuai dengan tabel diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan masuk 

kedalam kategori “SANGAT BAIK” dan layak digunakan dengan 

catatan dilakukan revisi terhadap modul yang dikembangkan.

4. Hasil Revisi Tahap 1

Setelah dilakukan validasi tahap 1, didapatkan data yang 

menunjukan tingkat validitas dan kelayakan modul. Saran yang terdapat

pada instrumen yang digunakan untuk bahan pertimbangan perbaikan 

modul lebih lanjut lagi. Berdasarkan hasil saran dari hasil validasi 

terhadap dosen-dosen ahli, maka modul PAI berbasis metode survey 

question read recite and review (SQ3R) pokok bahasan Sejarah 

Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah mengalami 

revisi. Saran perbaikan dan hasil revisi modul dari para ahli adalah 

sebagai berikut:
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a. Validasi dan Revisi Ahli Materi

Validasi materi dilakukan oleh 2 dosen untuk menilai 

kelayakan materi sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad 

saw serta berbasis metode SQ3R. Adapun komentar dan saran 

serta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Komentar dan Saran Ahli Materi Terhadap Modul 

PAI Berbasis Metode SQ3R

No Penilai Masukan Tindak lanjut
1 Ahli 

Materi
1. Penulisan huruf 

kapital untuk nama 
atau istilah tertentu 
agar mengikuti 
kaidah baku

2. Pengembangan 
modul PAI ini 
pada satu sisi 
sudah cukup baik, 
namun pada aspek 
lain perlu 
pengembangan lagi 
agar menghasilkan 
modul PAI yang 
komprehensif

1. Penulisan nama 
atau istilah sudah 
mengikuti kaidah 
baku

2. Sudah dilakukan 
pengembangan 
terhadap aspek 
aspek lain, 
sehingga dapat 
menghasilkan 
modul yang 
lebih 
komprehensif

Setelah produk mengalami revisi berdasarkan saran atau masukan dari 

para validator, maka dilakukan validasi tahap kedua. Adapun umpan balik 

mengenai revisi yang telah dilakukan yaitu produk sudah mengalami 

perbaikan dan layak digunakan sehingga validasi produk kepada ahli 

materi cukup sampai di tahap kedua. Adapun data hasil validasi tahap 2 
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yang dilakukan terhadap materi sejarah perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad periode Madinah dan berbasis metode SQ3R sebagai berikut:

Tabel 4.7 Data Validasi Akhir Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw oleh Ahli 
Materi Aspek Kelayakan Isi

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑ 
Skor

∑ 
per 
Indi
kato
r

Rata
-rata

Prese
ntase 
keidea
lan

n1 n2

Kesesuaia
n materi 
dengan 
Skdan KD

1 4 4 8 24 12 80%
2 4 4 8
3 4 4 8

Keakurata
n materi

4 4 4 8 56 28 80%
5 4 4 8
6 4 4 8
7 4 4 8
8 4 4 8
9 4 4 8
10 4 4 8

Kemutakh
iran 
materi

11 4 4 8 32 16 80%
12 4 4 8
13 4 4 8
14 4 4 8

Mendoron
g 
keingintah
uan

15 4 4 8 16 8 80%
16 4 4 8

Jumlah skor 64 64 128 128 64 80%
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Tabel 4.8 Data Validasi Akhir Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw oleh Ahli 
Materi Aspek Kelayakan Penyajian

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑Sk
or

∑Per 
Indi
kato
r

Rata
-rata

Prese
ntase 
keidea
lan

1 2

Teknik 
Penyajian

1 4 4 8 16 8 80%
2 4 4 8

Pendukun
g 
Penyajian

3 4 4 8 64 32 80%
4 4 4 8
5 4 4 8
6 4 4 8
7 4 4 8
8 4 4 8
9 4 4 8
10 4 4 8

Penyajian 
Pembelaja
ran

11 4 4 8 8 4 80%

Kelengkap
an 
Penyajian

12 4 4 8 24 12 80%
13 4 4 8
14 4 4 8

Jumlah Skor 56 56 112 112 56 80%

Tabel 4.9 Data validasi Akhir ProdukModul Pembelajaran PAI 
Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad Saw oleh Ahli Materi Aspek Kelayakan 
Bahasa

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑Sk
or

∑ 
Per 
Indi
kato
r

Rata
-
Rata

Prese
ntase 
Keide
alan

1 2

Lugas 1 4 4 8 24 12 80%
2 4 4 8
3 4 4 8

Komunika
tif

4 4 4 8 8 4 80%
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Dialogis 
dan 
interaktif

5 4 4 8 16 8 80%
6 4 4 8

Kesesuaia
n dengan 
tingkat 
perkemba
ngan 
peserta 
didik

7 4 4 8 16 8 80%
8 4 4 8

Kesesuaia
n dengan 
kaidah 
bahasa

9 4 4 8 16 8 80%
10 4 4 8

Pengguna
an istilah 
atau 
simbol 
atau icon

11 4 4 8 16 8 80%
12 4 4 8

Jumlah skor 48 48 96 96 48 80%

Tabel 4.10 Data validasi Akhir Produk
Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan 

Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode 
Madinah oleh Ahli Materi Aspek SQ3R

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penil
aian

Penilaia
n

∑ 
Skor

∑ 
Per 
ndik
ator

Rata
-
Rata

Prese
ntase 
Keide
alan1 2

Hakikat 
SQ3R

1 4 4 8 16 8 80%
2 4 4 8

Kompone
n SQ3R

3 4 4 8 40 20 80%
4 4 4 8
5 4 4 8
6 4 4 8
7 4 4 8

Jumlah Skor 28 28 56 56 28 80%
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Pada tabel di atas validasi akhir diujikan oleh ahli materi yang 

sama, dengan Hasil penilaian keseluruhan pada aspek kelayakan isi 

diperoleh dengan nilai rata-rata 64 dan untuk presentase keidealan 

mendapatkan nilai 80%. Pada aspek kelayakan isi terdapat 4 indikator 

penilaian, yaitu pada indikator kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar diperoleh nilai rata-rata 12 dengan 

presentase keidealan 80%, pada indikator keakuratan materi diperoleh 

nilai rata-rata 28 dengan presentase keidealan 80%, pada indikator 

kemutakhiran materi diperoleh nilai rata-rata 16 dengan presentase 

keidealan 80%, dan pada indikator mendorong keingintahuan 

diperoleh nilai rata-rata 8 dengan presentase keidealan mencapai 80%. 

Selanjutnya pada penilaian keseluruhan pada aspek kelayakan 

penyajian diperoleh dengan nilai rata-rata 56 dan untuk presentase 

keidealan mendapatkan nilai 80%. Pada aspek kealayakan penyajian 

terdapat 4 indikator penilaian, yaitu pada indikator teknik penyajian 

diperoleh nilai rata-rata 8 dengan presentase keidealan 80%, pada 

indikator pendukung penyajian diperoleh nilai rata-rata 32 dengan 

presentase keidealan 80%, pada indikator penyajian pembelajaran 

diperoleh nilai rata-rata 4 dengan presentase keidealan 80%, dan pada 

indikator kelengkapan penyajian diperoleh nilai rata-rata 12 dengan 

presentase keidealan 80%. Kemudian untuk penilaian keseluruhan 

pada aspek kelayakan bahasa diperoleh dengan nilai rata-rata 48 dan 



101

untuk presentase keidealan mendapatkan nilai 80%. Dalam aspek 

kelayakan bahasa terdapat 6 indikator penilaian, yaitu pada indikator 

penilaian lugas diperoleh nilai rata-rata 12 dengan presentase 

keidealan 80%, pada indikator penilaian komunikatif diperoleh nilai 

rata-rata 4 dengan presentase keidealan 80%, pada indikator penilaian 

analogis dan interaktif diperoleh nilai rata-rata 8 dengan presentase 

keidealan 80%, pada indikator penilaian kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik diperoleh nilai rata-rata 8 dengan 

presentase keidealan 80%, pada indikator penilaian kesesuaian dengan 

kaidah bahasa diperoleh nilai rata-rata 8 dengan presentase keidealan 

80%, dan pada indikator penilaian penggunaan istilah/simbol/icon 

diperoleh nilai rata-rata 8 dengan presentase keidealan 80%. Dan  

untuk penilaian keseluruhan pada aspek SQ3R diperoleh nilai rata-rata 

28 dengan presentase keidealan 80%. Dalam aspek SQ3R terdapat dua 

indikator penilaian, yaitu pada aspek hakikat SQ3R diperoleh nilai 

rata-rata 8 dengan presentase keidealan 80%, dan pada indikator 

komponen SQ3R diperoleh nilai rata-rata 19 dengan presentase 

keidealan 80%. Jumlah keseluruhan hasil penilaian kedua ahli materi 

pada validasi akhir diperoleh dengan jumlah skor 392 dan nilai rata-

rata modul 196 dengan presentase keidealan 78,7%. Kategori yang 

didapatkan dari penilaian validator untuk materi didalam modul 

pembelajaran PAI pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah Nabi 
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184.9

196

175

180

185

190

195

200

Nilai
Rata-rata

Nilai
Rata-rata

Grafik Nilai Rata-Rata Hasil Validasi Awal 
dan Validasi Akhir Oleh Ahli Materi 

Validasi awal

Validasi akhir

Muhammad Saw periode Madinah kelas VII tetap berada pada 

kategori “BAIK” namun nilai yang didapatkan mengalami perubahan. 

Hasil validasi tahap 1 dan 2 disajikan pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1 Nilai Rata-Rata Hasil Validasi Awal dan Validasi 
Akhir Oleh Ahli Materi

.

b. Validasi dan revisi Ahli Desain

Validasi desain dilakukan oleh 2 dosen untuk menilai 

tampilan atau desain modul PAI pokok bahasan sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad periode Madinah kelas VII SMP. 

Adapun komentar atau saran serta tindak lanjutnya adalah sebagai 

berikut:

Tabel 4.11. Komentar dan Saran Ahli Desain Terhadap Modul 

PAI Berbasis Metode SQ3R

No Penilai Masukan Tindak lanjut
1 Ahli 1. Perbanyak gambar- 1. Setiap materi 
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Desain gambar agar lebih 
menarik

2. Jangan menggunakan 
terlalu banyak jenis 
tulisan (font)

diberikan 
gambar-
gambar

2. Hanya 
menggunakan 
2 jenis tulisan 
(font)

Setelah produk mengalami revisi berdasarkan saran atau 

masukan dari para validator, maka dilakukan validasi tahap kedua. 

Adapun umpan balik mengenai revisi yang telah dilakukan yaitu 

produk sudah mengalami perbaikan dan layak untuk digunakan 

sehingga validasi produk kepada ahli desain cukup sampai di tahap 

kedua. Adapun data hasil validasi tahap 2 yang dilakukan terhadap 

desain modul PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah adalah sebagai 

berikut:

Tabel 4.12 Data Validasi Akhir Produk Modul Pembelajaran PAI
Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah
Oleh Ahli Desain Aspek Kegrafikan

Indikator 
Penilaian

Butir 
Penila
i-an

Penilai-
an 

∑ 
Sko
r

∑P
er 
Ind
ikat
or

Rat
a-
rat
a

Prese
ntase 
keidea
lan

n1 n2

Ukuran 
modul

1 5 5 10 19 9,5 95%
2 5 4 9

Desain 
sampul 

3 4 5 9 74 37 92,5%
4 5 4 9
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modul 
(cover)

5 5 4 9
6a 5 5 10
6b 5 5 10
7 5 4 9
8a 5 4 9
8b 5 4 9

Desain isi 
modul

9a 5 4 9 147 73,
5

81,6%
9b 5 4 9
10a 5 4 9
10b 5 4 9
10c 5 4 9
11a 5 4 9
11b 5 4 9
12a 5 5 10
12b 5 4 9
13a 5 4 9
13b 5 4 9
13c 5 5 10
13d 5 5 10
14a 5 5 10
14b 5 4 9
15a 5 4 9
15b 5 4 9
15c 4 4 8

Jumlah Skor 138 12
4

258 258 129 92,1%

Pada tabel 4.12 di atas merupakan uji akhir oleh ahli desain 

yang sama pada validasi ahli desain awal. Hasil data tersebut yaitu 

pada hasil penilaian keseluruhan pada aspek kegrafikan diperoleh 

dengan nilai rata-rata 129 dengan presentase keidealan 92,1%. Dalam 

aspek kegrafikan terdapat tiga indikator penilaian, yaitu pada indikator 

penilaian ukuran modul diperoleh nilai rata-rata 9,5 dengan presentase 

keidealan 95%, pada indikator penilaian desain sampul modul 
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diperoleh nilai rata-rata 37 dengan presentase keidealan 92,5%, dan 

pada indikator penilaian desain isi modul diperoleh nilai rata-rata 73,5 

dengan presentase keidealan 81,6%. Kategori yang didapatkan dari 

penilaian validator untuk desain didalam modul pembelajaran PAI 

pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw 

periode Madinah kelas VII tetap berada pada kategori “SANGAT 

BAIK” namun nilai yang didapatkan mengalami perubahan. Hasil 

validasi tahap 1 dan 2 disajikan pada grafik berikut ini:

Grafik 4.2 Grafik Nilai Rata-Rata Hasil Validasi Awal dan 
Akhir Oleh Ahli Desain

5. Hasil Uji Coba Produk

a. Penilaian Kemenarikan Modul Oleh Guru PAI

Instrumen analisis respon oleh guru PAI dilakukan dengan 

mengisi lembar angket tanggapan terhadap modul pembelajaran.

119.5

129

114
116
118
120
122
124
126
128
130

Nilai rata-
rata

Nilai
Rata-rata

Grafik Nilai Rata-Rata Hasil Validasi Awal 
dan Validasi Akhir Oleh Ahli Desain 

Validasi awal

validasi akhir
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Terdiri dari 20 pertanyaan dengan pilihan jawaban yaitu Sangat Baik 

(SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K), Sangat Kurang (SK). Aspek 

yang dinilai dari kemenarikan dari modul adalah komponen isi/materi, 

komponen penyajian, dan komponen kebahasaan. Adapun hasil respon 

kedua guru mata pelajaran pendidikan agama islam tersebut bisa 

ditampilkan pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Data Penilaian Guru Mata Pelajaran PAI terhadap 
Modul Pendidikan Agama Islam Berasis Metode SQ3R Pokok 
Bahasan Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Saw 

Periode Madinah
Kompo
nen 
penilaia
n

Kriteria 
penilaian

penilai ∑ 
Sko
r

∑per 
kom
pone
n

Rat
a-
rat
a

Prese
ntase 
keidea
lan

1 2

Kompo
nen isi

Kelengka
pan 
materi

5 5 10 63 31,
5

90%

Keakurat
an materi

5 5 10

Kemutak
hiran 
materi

4 4 8

Dapat 
meningka
tkan 
kompeten
si dan 
keagamaa
n siswa

4 4 8

Materi 
mengikuti 
sistematik
a 
keilmuan

5 5 10

Materi 4 5 9
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mengemb
angkan 
keterampi
lan dan 
kemampu
an 
berfikir
Materi 
merangsa
ng siswa 
untuk 
mencari 
tahu

4 4 8

Kompo
nen 
penyaji
an

Organisas
i 
penyajian 
umum

5 4 9 66 33 94,2%

Penyajian 
memperti
mbangka
n 
kebermak
naan dan 
keberman
faatan

5 5 10

Melibatka
n siswa 
secara 
aktif

4 5 9

Tampilan 
umum

5 5 10

Variasi 
dalam 
menyamp
aikan 
komunika
si

5 5 10

Meningka
tkan 
kualitas 
pembelaj
aran

4 4 8

Anatomi 5 5 10
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modul
Aspek 
bahasa/ 
keterba
caan

Kalimat 
menggun
akan 
bahasa 
indonesia 
yang baik 
dan benar

4 5 9 45 22,
5

90%

Peristilah
an

5 5 10

Kejelasan 
bahasa

4 4 8

Kesesuaia
n bahasa

4 4 8

Pengguna
an tanda 
baca

5 5 10

Jumlah skor 86 88 174 174 87 91,5%

Pada tabel 4.13 di atas merupakan instrumen respon pengguna 

produk oleh guru PAI SMP Negeri 3 Bandar Lampung saat di uji 

produk. Setelah semua penilaian dari kedua guru pendidikan agama 

islam terkumpul, peneliti kemudian menghitung presentase skor 

keidealan dan kelayakan dari setiap komponen dan kriteria penilaian 

pada modul pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah 

dengan menggunakan skala likert.

Hasil penilaian terhadap modul pembelajaran diperoleh untuk 

komponen isi/materi memperoleh nilai rata-rata 31,5 dengan 

presentase keidealan 90%. Untuk komponen penyajian memperoleh 

nilai rata-rata 33 dengan presentase keidealan 94,2%, dan komponen 
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bahasa memperoleh nilai rata-rata 22,5 dengan presentase keidealan 

90%. Jumlah keseluruhan dari penilaian kedua guru PAI SMP Negeri 

3 Bandar Lampung yaitu, untuk jumlah kriteria adalah 174, untuk rata-

rata nilai produk pembelajaran 87 dan presentase keidealan 91,5%.  

b. Respon Pengguna Produk Oleh Peserta Didik

Setelah melakukan uji coba produk oleh guru PAI, peneliti 

melakukan uji coba produk terhadap peserta didik SMP Negeri 3 

Bandar Lampung. Tujuan dilakukannya uji coba produk ini adalah 

untuk mendapatkan tanggapan siswa terhadap modul pembelajaran 

PAI berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Langkah awal dalam uji 

coba produk kepada peserta didik adalah dengan membagikan modul 

pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah kepada 1 

kelas yang berisi 30 siswa, kemudian selanjutnya yaitu dengan 

menyebarkan kisi-kisi angket dan angket respon siswa terhadap 

produk. 

Hasil respon dari uji coba produk modul PAI berbasis metode SQ3R 

tersebut ditampilkan sebagai berikut:    
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Tabel 4.14 Hasil Respon Peserta Didik Terhadap Modul PAI 
Berbasis Metode SQ3R Pokok Bahasan Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah    
No Nama Jumlah skor
1 M Ilham 44
2 Wilnanda Anastasya 44
3 Reni Anggraini 35
4 Erisa Ayu Lestari 41
5 Nurul Dwi Kartika Sari 44
6 Dina Artika Septiani 44
7 Iskandar Zulkarnain 44
8 Denisa Sahrani 40
9 Nazwa Amelia Putri 43
10 Shawnee Bening Ramadhani 44
11 Eka Nur Hidayah 33
12 Sella Nabila 44
13 Fina Azizah Lubis 44
14 M Agung Pradana 40
15 Mitha Nirmala Sari 43
16 Jihan Muthi’ah Azzahra 42
17 Al Vito Ramadani 40
18 Tri Sefira Wahyuni 42
19 Tema Ajeng Salsabila 44
20 Aisyah Rizki Andhini 38
21 Deswita Ramadhani 40
22 M Ragil Raditya 42
23 Raditha Akbar 42
24 M Dafi A 41
25 Desi Wulandari 40
26 Jingga Ade Fitria 41
27 Yudha Novama 41
28 Afrilia Hapsari 38
29 Jelisa Nurhakim 41
30 Ahmad Solikin 37

Jumlah Skor 1225

Pemberian respon terhadap modul PAI dilakukan oleh 30 siswa 

kelas VII di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dengan cara mengisi 
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lembar angket respon yang telah disediakan. Lembar respon terdiri 

dari 11 butir pertanyaan dengan pilihan “Sangat Setuju(SS), Setuju(S), 

Kurang Setuju(KS), Tidak Setuju(TS), Sangat Tidak Setuju(STS)”. 

Hasil respon berupa data kualitatif kemudian di tabulasi dan dianalisis 

untuk menentukan respon siswa terhadap modul PAI. Respon yang 

dihasilkan terhadap siswa adalah sebesar 92,80% dari skor yang 

diperoleh 1225 dari skor maksimal yaitu 1320. 

6. Hasil Akhir Validasi Modul

Hasil perbaikan pada revisi adalah produk akhir dari modul 

pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan Sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah. Setelah 

melalui berbagai tahap validasi, modul pembelajaran PAI basis 

metode SQ3R pokok bahasan Sejarah perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad Saw periode Madinah ini dapat digunakan sebagai modul 

pembelajaran PAI siswa di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Hasil 

akhir modul ini dicetak dalam bentuk modul pembelajaran berisi 

lampiran depan (cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan 

modul, glossarium, pendahuluan, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, deskripsi modul, tujuan pembelajaran, dan peta konsep), 

kemudian untuk isi modul terdiri dari materi pembelajaran dan 
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evaluasi pembelajaran, serta lampiran belakang (kunci jawaban, 

pedoman penskoran, daftar pustaka, dan cover belakang). 

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Pengembangan

1. Pembahasan Hasil Tahap Pengumpulan Data/Informasi

a. Studi Pustaka

Tahap awal pengumpulan data/informasi Studi pustaka yang 

dilakukan adalah mengumpulkan informasi dan mempelajari literatur 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan buku-buku penunjang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Seperti, modul pembelajaran 

PAI, metode yang digunakan, buku-buku siroh nabawiyah(sejarah 

Nabi Muhammad saw) dan lain sebagainya.

Peneliti telah mempelajari berbagai literatur mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam khususnya pada pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah, pada buku-

buku sejarah nabi (siroh nabawiyah) dan lain-lain.

b. Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap guru 

mata pelajaran pendidikan agama islam dan penyebaran angket 

kebutuhan di satu kelas yaitu kelas VIIB. Wawancara dan angket 

kebutuhan yang disebarkan ke kelas digunakan untuk mengumpulkan 
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informasi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan 

produk, yaitu berupa informasi tentang modul pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dan peserta didik, bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI di kelas dengan menggunakan modul pembelajaran 

yang tersedia, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei pra penelitan

yang telah dilakukan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung, ditemukan

bahwa penggunaan modul pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung kurang maksimal, selain itu siswa

malas untuk membaca. Hal tersebut disebabkan karena penyajian 

modul tersebut tidak dikemas secara menarik dan materi yang 

disampaikan juga kurang mendalam, sehingga siswa tidak tergerak 

untuk membaca modul tersebut. Dan hal tersebut berdampak pada 

keaktifan siswa dalam pelajaran baik di sekolah maupun di rumah.

Kurikulum yang digunakan untuk kelas VII adalah kurikulum 2013  

Pada kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

saintifik. Dalam aktivitas pembelajaran ini, sumber belajar berupa 

bahan ajar menjadi salah satu aktor utama dalam mendukung 

keberhasilan keterlaksanaan pembelajaran. Maka dari itu modul yang 

peneliti kembangkan ini akan disajikan modul yang sesuai dengan 

kurikulum 2013, menarik, dan terintegrasi dengan  langkah-langkah 

metode SQ3R supaya peserta didik mempunyai motivasi untuk 

membaca dan lebih memahami materi. 
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2. Pembahasan Hasil Perencanaan Produk Awal

Berdasarkan hasil dari tahap pengumpulan data/informasi maka 

ditentukan perencanaan produk awal yang akan dikembangkan, spesifikasi 

produk yang pertama adalah yang terkait dengan sasaran peserta didik dari 

modul yang dikembangkan, yaitu bagi peserta didik kelas VII. Selain itu 

kurikulum yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan modul ini 

adalah RPP kurikulum 2013 yang terintegrasi dengan langkah-langkah 

metode SQ3R. Selain itu modul ini juga disajikan dan dikemas secara 

menarik serta terdapat informasi-informasi tambahan seputar materi.

Pengembangan modul dikembangkan dengan menggunakan model 

Borg dan Gall, adapun perencanaan penelitian dan pengembangan modul 

PAI berbasis metode SQ3R yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Rancangan modul PAI berbasis SQ3R pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah kelas VII 

SMP

1) Judul modul menggambarkan materi yang akan dituangkan 

dalam modul, judul modul yaitu: Modul Sejarah Perjuangan 

Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah untuk kelas VII 

SMP

2) Kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator pencapaian 

kompetensi yang akan dicapai setelah mempelajari modul 

adalah berdasarkan kurikulum 2013
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3) Materi yang berisi penjelasan sejarah perjuangan Nabi 

Muhammad saat di Madinah

4) Langkah-langkah metode SQ3R yang termuat dalam petunjuk 

penggunaan modul dan di dalam materi modul

5) Terdapat kotak pertanyaan dalam setiap materi, untuk 

mempermudah siswa untuk mencatat materi yang belum 

dimengerti

6) Memuat rangkuman untuk kilas balik dari semua materi

7) Uji kompetensi yang harus dikerjakan oleh peserta didik yaitu 

berupa soal-soal pilihan ganda dan essai untuk mengukur 

sejauh mana materi yang telah ditangkap

8) Kunci jawaban, pedoman penskoran (terlampir dalam modul)

b. Penyusunan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Metode SQ3R 

Pokok Bahasan Searah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad 

Periode Madinah 

1) Bahan pembuatan modul terdiri dari:

a) Ukuran kertas A4 (210x297 mm)

b) Jenis huruf Times New Roman, Showcard Gothic dan 

Bernard MT Codensed 

c) Ukuran Huruf: 12,14,18, 26

2) Halaman sampul, berisi:
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a) Judul modul, yaitu : Modul sejarah perjuangan dakwah 

Nabi Muhammad Periode Madinah untuk VII SMP

b) Ilustrasi berupa: gambar masjid Nabawi di Madinah

3) Kata pengantar, berisikan ucapan rasa syukur peneliti karena 

telah berhasil menyusun modul PAI berbasis metode SQ3R 

pokok bahasan sejarah perjuangan dakwan Nabi Muhammad 

periode Madinah dengan segala kekurangannya

4) Daftar isi, adalah rangkaian  isi dari modul 

5) Petunjuk penggunaan modul, memuat:

a) Langkah-langkah dalam menggunakan modul dari sebelum 

pembelajaran hingga akhir pembelajaran

b) Langkah-langkah metode SQ3R untuk mempermudah 

siswa membaca dan memahami materi

c) Kode warna stabilo, untuk memudahkan peserta didik 

mencari judul, subjudul, serta ide pokok

6) Glosarium adalah istilah-istilah sulit yang terdapat dalam 

modul sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad di 

Madinah

7) Pendahuluan

8) Kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator pencapaian 

kompetensi yang akan dicapai setelah mempelajari modul 

adalah berdasarkan kurikulum 2013
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9) Deskripsi modul dan tujuan pembelajaran

10) Peta konsep, berisi gambaran ringkas materi yang akan 

dipelajari

11) Kegiatan belajar, berisikan materi yang akan dipelajari peserta 

didik 

a) Uraian materi: berisikan tentang : 1) kedatangan 

masyarakat madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad 

Saw , 2) Sebab-sebab Nabi Muhammad Saw  Hijrah, 3) 

perjalanan  Nabi Muhammad Saw dan Sahabat Hijrah ke 

Madinah 4) Strategi dakwah Nabi Muhammad Saw di 

Madinah 5).Hikmah sejarah perjuangan Nabi Muhammad 

di Madinah 6) Perilaku yang mencerminkan perilaku 

terpuji Rasulullah dalam dakwah penyebaran Islam di 

Madinah. Serta untuk melengapi materi di akhir 

pembahasan disajikan juga Biografi Nabi Muhammad 

Saw. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan dan 

mengenal  Nabi Muhammad Saw.

b) Rangkuman: berisikan ringkasan materi yang terdapat dari 

masing-masing subb bab materi

c) Uji kompetensi, merupakan tes tertulis sebagai 

pertimbangan bagi peserta didik dan guru untuk 

mengetahuisejauh mana penguasaan kegiatan belajar yang 

telah dicapai

d) Kunci jawaban, adalah jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam uji kompetens
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e) Pedoman penskoran, merupakan pedoman untuk menilai 

uji kompetensi tersebut

f) Daftar pustaka, merupakan daftar buku atau rujukan yang 

digunakan sebagai sumber penyusunan modul PAI berbasis 

metode SQ3R

Modul sebagai sumber belajar menjadi salah satu faktor penting 

dalam kurikulum 2013, agar kegiatan belajar menjadi lebih bermakna.

3. Pembahasan Hasil Validasi Produk Awal dan Revisi 1

Penilaian kelayakan terdiri dari 5 aspek keseluruhan. Antara lain 

adalah aspek kelayakan isi berkaitan dengan isi modul pembelajaran 

pendidikan agama islam SMP berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah, aspek

kelayakan penyajian mencakup sistematika sajian dalam kegiatan belajar, 

aspek kelayakan bahasa mencakup bahasa yang digunakan baik dan benar 

sehingga mudah dipahami oleh siswa ,aspek SQ3R, serta aspek kegrafikan 

meliputi kemenarikan, keefektifan media dan kriteria gambar yang dapat 

mengilustrasikan materi sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad 

Periode Madinah.

Aspek kelayakan isi meliputi : kesesuaian materi dengan SK 

dan KD, keakuratan materi, kemutakhiran materi, mendorong 

keingintahuan siswa. Aspek kelayakan penyajian meliputi : teknik 



119

penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, kelengkapan 

penyajian. Aspek kelayakan bahasa meliputi : lugas, komunikatif, dialogis 

dan interaktif, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, 

kesesuaian dengan kaidah bahasa, penggunaan simbol/icon/istilah. Aspek 

penilaian SQ3R melputi : Hakikat SQ3R, komponen SQ3R.

a. Ahli Materi

Penilaian modul pembelajaran pendidikan agama islam 

berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah dikategorikan 

sangat baik (SB) jika X > 205,6 , baik (B) jika 166,5 < X ≤ 205,6 , 

cukup (C) jika 127,4 < X ≤ 166,5 , kurang (K) jika 88,3 < X ≤ 

127,4 dan sangat kurang (SK) jika X > 88,32.

Penilaian keempat aspek yaitu aspek kelayakan isi, aspek 

kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, aspek SQ3R. Hasil 

nilai tertinggi pada validasi awal adalah pada aspek kelayakan isi 

yaitu diperoleh rata-rata 62,5 dengan presentase keidealan 

mencapai 78,1%. Aspek SQ3R memperoleh penilaian yang paling 

kecil yaitu 25 dengan presentase keidealan 71,4%.  Sementara 

untuk aspek kelayakan penyajian diperoleh nilai rata-rata 52 

dengan presentase keidealan 74,2% dan pada aspek kelayakan 

bahasa diperoleh rata-rata 45 dengan presentase keidealan 

mencapai 75%.
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Pada tabel 4.1 sampai 4.4 menunjukan hasil penilaian 

awal modul pembelajaran pendidikan agama islam SMP berbasis 

metode SQ3R pada pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah 

Nabi Muhammad Saw periode Madinah tampak bahwa skor rata-

rata penilaian ahli materi secara keseluruhan adalah 184,9 dengan 

presentase keidealan mencapai 74,2%. Dengan demikian modul 

pembelajaran pendidikan agama islam berbasis metode SQ3R ini 

masuk dalam kategori “Baik (B)” oleh ahli materi. 

Setelah modul direvisi peneliti melakukan tahap 

validasi akhir oleh ahli materi yang sama. Hasil validasi adalah 

pada aspek kelayakan isi yaitu diperoleh rata-rata 64 dengan 

presentase keidealan mencapai 80%, pada aspek kelayakan 

penyajian diperoleh nilai rata-rata 56 dengan presentase keidealan 

80% dan pada aspek kelayakan bahasa diperoleh rata-rata 48 

dengan presentase keidealan mencapai 80%, dan aspek SQ3R 

diperoleh nilai rata-rata 28 dengan presentase keidealan 80%.

Pada tabel 4.5 dampai 4.8 menunjukan hasil penilaian 

akhir modul pembelajaran pendidikan agama islam SMP berbasis 

metode SQ3R pada pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah 

Nabi Muhammad Saw periode Madinah tampak bahwa skor rata-

rata penilaian ahli materi secara keseluruhan adalah 196 dengan 

presentase keidealan mencapai 78,7%. Dengan demikian modul 
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pembelajaran pendidikan agama islam berbasis metode SQ3R ini 

masuk dalam kategori “Baik(B)” oleh ahli materi. Dalam hal ini 

modul sudah dapat digunakan pada materi sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung. 

b. Ahli Desain

Penilaian modul pembelajaran pendidikan agama islam SMP 

berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan sejarah perjuangan 

dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah dikategorikan 

Sangat Baik(SB) jika X > 117,48; Baik(B) jika 95,16 < X ≤ 

117,48; Cukup(C) jika 72,84 < X ≤ 95,16; Kurang(K) jika 50,52 < 

X ≤ 72,84; dan Sangat Kurang(SK) jika X ≤ 50,52.

Pada uji validasi oleh ahli desain, angket terdiri dari satu aspek 

kelayakan kegrafikan yang terdiri dari tiga indikator penilaian. 

Seperti yang ditampilkan pada tabel 4.9 dan 4.10 yaitu validasi ahli 

desain. Adapun hasil dari penilaian ahli desain pada modul 

pembelajaran pendidikan agama islam SMP berbasis metode 

SQ3R pada pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad Saw periode Madinah adalah pada indikator penilaian 

ukuran modul pada validasi awal mendapatkan nilai rata-rata 9 

dengan presentase keidealan 90% dan validasi akhir mendapatkan 

nilai rata-rata 9,5 dengan presentase keidealan 95%,  pada 
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indikator desain sampul validasi awal mendapatkan nilai rata-rata 

34,5 dengan presentase keidealan 86,25% dan validasi akhir 

mendapatkan nilai 37 dengan presentase keidealan 92,5%, pada 

desain isi modul validasi awal mendapatkan nilai rata-rata 76 

dengan presentase keidealan 84,4% dan validasi akhir 

mendapatkan nilai rata-rata 73,5 dengan presentase keidealan 

81,6%.

Pada tabel 4.11 menunjukan hasil penilaian awal oleh ahli 

desain modul PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah 

tampak bahwa skor rata rata keseluruhan  dari ahli desain 

diperoleh nilai rata-rata 119,5. Dengan demikian modul 

pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode 

Madinah ini dikategorikan “Sangat Baik (SB)” oleh ahli desain. 

Sedangkan pada tabel 4.12 menunjukan hasil penilaian akhir oleh 

ahli desain modul PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode 

Madinah tampak bahwa skor rata-rata penilaian adalah 129. 

Dengan demikian modul  sejarah perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad Saw periode Madinah ini dikategorikan sudah “Sangat 

Baik (SB)” oleh ahli desain. Dalam hal ini modul sudah dapat 
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digunakan pada materi Sejarah perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad Saw periode Madinah.

4. Pembahasan Hasil Uji Coba Produk

a. Uji Coba Produk Oleh Guru PAI

Uji coba produk oleh guru PAI dilakukan dengan 

menggunakan angket tanggapan oleh guru PAI terhadap modul 

pembelajaran. Terdiri dari 3 komponen penilaian yang masing-masing 

memuat beberapa kriteria penialaian seperti yang ditampilkan pada 

tabel 4.11 instrumen respon pengguna produk modul pembelajaran 

oleh ahli guru PAI di SMP Negeri 3 Bandar Lampung.

Penelitian terhadap hasil respon guru PAI di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung pada modul pembelajaran PAI berbasis metode 

SQ3R pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad 

Saw periode Madinah dikategorikan Sangat Baik(SB) jika X > 79,68; 

Baik(B) jika 64,56 < X ≤ 79,68; Cukup(C) jika 49,44 < X ≤ 64,54; 

Kurang(K) jika 34,32 < X ≤ 49,44; Sangat Kurang (SK) jika X ≤ 

34,32.

Hasil penilaian dari guru PAI pada modul pembelajaran PAI 

berbasis metode SQ3R pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah 

Nabi Muhammad Saw periode Madinah adalah untuk komponen 

isi/materi memperoleh nilai rata-rata 31,5 dengan presentase keidealan 

90%. Untuk komponen penyajian memperoleh nilai rata-rata 33 
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dengan presentase keidealan 94,2%, dan komponen bahasa 

memperoleh nilai rata-rata 22,5 dengan presentase keidealan 90%. 

Jumlah penilaian dari kedua guru PAI SMP Negeri 3 Bandar Lampung 

yaitu, untuk jumlah kriteria adalah 174, untuk rata-rata nilai produk 

pembelajaran 87 dan presentase keidealan 91,5%.  Dengan demikian 

modul pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah 

dikategorikan “Sangat Baik (SB)”

b. Uji Coba Produk Oleh Peserta Didik

Pemberian respon terhadap modul PAI dilakukan oleh 30 siswa 

kelas VII di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dengan cara mengisi 

lembar angket respon yang telah disediakan. Lembar respon terdiri 

dari 11 butir pertanyaan dengan pilihan “Sangat Setuju(SS), Setuju(S), 

Kurang Setuju(KS), Tidak Setuju(TS), Sangat Tidak Setuju(STS)”. 

Hasil respon berupa data kualitatif kemudian di tabulasi dan dianalisis 

untuk menentukan respon siswa terhadap modul PAI. Respon yang 

dihasilkan terhadap siswa adalah sebesar 92,80% dari skor yang 

diperoleh 1225 dari skor maksimal yaitu 1320. Jadi dapat disimpulkan 

bahwasannya modul PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan 

Sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah 

ini masuk dalam kriteria “Sangat Baik (SB)”. Hal tersebut menunjukan 

bahwa modul Sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw 
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periode Madinah ini mendapatkan respon yang baik untuk dijadikan 

bahan ajar dalam pembelajaran PAI khususnya pada materi Sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode Madinah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Modul pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pada pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Madinah 

dikemas dan dikembangkan dengan mengadaptasi dari metode Research 

and Development atau R&D yang terdiri dari beberapa tahapan yang 

mengikuti Borg and Gall antara lain tahap potensi dan masalah, 

pengumpulan data/informasi, desain produk, validasi desain, revisi 

desain, ujicoba produk, revisi produk akhir.  Pencetakan berbentuk modul 

pembelajaran yang terdiri dari lampiran depan (cover, kata pengantar, 

daftar isi, petunjuk penggunaan modul, glossarium, pendahuluan, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, deskripsi modul, tujuan 

pembelajaran, dan peta konsep), kemudian untuk isi modul terdiri dari 

materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta lampiran belakang 

(kunci jawaban, pedoman penskoran, daftar pustaka, dan cover 

belakang). 

2. Hasil akhir penilaian modul antara lain: diperoleh penilaian dari ahli 

materi dengan nilai rata-rata 196 yang dikategorikan “Baik”, ahli desain 
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memberikan nilai rata-rata 129 yang dikategorikan “Sangat Baik”, dan 

penilaian dari guru mata pelajaran PAI dengan nilai rata-rata 87 yang 

dikategorikan “Sangat Baik”. 

Dari hasil skor penilaian oleh para ahli dan guru PAI maka dapat 

disimpulkan bahwa modul pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R 

pada pokok bahasan sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw 

Periode Madinah ini “Sangat Layak” digunakan dalam pembelajaran PAI 

di SMP Negeri 3 Bandar Lampung.

3. Respon yang dihasilkan terhadap siswa adalah sebesar 92,80% dari skor 

yang diperoleh 1225 dari skor maksimal yaitu 1320. Jadi dapat 

disimpulkan bahwasannya modul PAI berbasis metode SQ3R pokok

bahasan Sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw periode 

Madinah yang dikembangkan ini masuk dalam kategori “Sangat 

Baik(SB)”

B. Saran 

Dari hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendidik dapat melakukan pengembangan bahan ajar atau modul 

pembelajaran lainnya dengan materi yang berbeda.

2. Mengujicobakan pada kegiatan belajar mengajar menggunakan modul 

pembelajaran PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan sejarah 

perjuangan dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah.
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3. Dalam pembuatan modul PAI berbasis metode SQ3R pokok bahasan 

sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah terdapat 

beberapa kendala atau kesulitan yang mungkin bisa menjadi perbaikan 

bagi peneliti yang lain untuk mengembangkan modul pembelajaran PAI 

berbasis metode SQ3R pada materi lain, diantaranya: memperhatikan 

pemilihan kata dan konsep yang tepat, memperbanyak informasi 

pengetahuan materi dari segi  PAI sesuai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta memberikan evaluasi soal yang menarik. Maka 

dari itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

mengembangkan produk berupa bahan ajar atau modul pembelajaran 

yang dapat menciptakan pembelajaran yang menarik.


	cover dlm-motto fix print.docx
	ABSTRAK.docx
	motto-dftar lampiran fix print.docx
	BAB I revisi.docx
	BAB II.docx
	BAB III.docx
	BAB IV (Autosaved).docx
	BAB V kesimpulan.docx

