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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR AKIDAH AKHLAK 

KELAS IV MIN BREBES KABUPATEN  

TULANG BAWANG BARAT 

 

Oleh 

Anasrudin  

 

 

Bahan ajar merupakan sebuah komponen penting dalam pembelajaran. Bahan ajar 

yang disampaikan seorang guru hendaknya mengacu kepada tujuan yang telah 

digariskan dalam kurikulum. Selain itu, bahan ajar idealnya juga sesuai dengan kondisi 

lingkungan setempat agar pembelajaran lebih bermakna. Oleh karena itu, guru 

mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan bahan ajar yang akan disampaikan 

sejauh tidak menyimpang dari tujuan.   

Pengembangan bahan ajar sangat penting dilakukan oleh pendidik di MIN Brebes agar 

pembelajaran lebih efektif, efisien, dan tidak melenceng dari kompetensi yang akan 

dicapainya. Bahan ajar dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran diperlukan bahan ajar yang dikembangkan 

dalam pembelajaran dikarenakan ketersediaan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah. Bahan ajar ini 

dikemas dalam bentuk tulisan. Kondisi inilah yang menarik bagi penulis untuk 

mengajukan rumusan masalah “Bagaimana mengembangkan bahan ajar akidah akhlak 

thayyibah dikelas IV MIN Brebes Kabupaten Tulang Bawang Barat?”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar akidah akhlak pada materi kalimat 

thayyibah. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian dan 

pengembangan (R&D) dengan analisis data kualitatif.. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode observasi, interview, angket, dan 

dokumentasi. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran dan 

siswa kelas IV MIN Brebes.  

Kesimpulan penelitian bahwa Pengembangan bahan ajar akidah akhlak kelas IV MIN 

Brebes Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan materi kalimat thayyibah ini 

menghasilkan modul akidah akhlak kelas IV MIN Brebes Kabupaten Tulang Bawang 

barat dengan materi kalimat thayyibah . 

Kata kunci : bahan ajar akidah akhlak, kalimat thayyibah 
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MOTTO 

             

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk 

dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk 

dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya”. (Q.S. 

Al-fussilat : 46)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek utama dalam pengembangan diri manusia dan 

sebagai jembatan untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan menurut Ahmad D 

Marimba  merupakan suatu bimbingan atau pimpinan dilakukan secara sadar yang 

dilakukan seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik 

menuju terbententuknya kepribadian prima. Sedangakn menurut Susanto  mengatakan 

bahwa pendidikan dalam arti luas, berarti sebagai proses pembelajaran kepada anak 

didik dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan anak didik. Dalam arti sempit, 

pendidikan berarti pembuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan.
1
 

Di era yang semakin modern dengan berbagai fasilitas yang memudahkan untuk 

mengakses pengetahuan, maka pendidikan perlu kiranya diformulasi untuk 

menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman, sehingga sesuai dengan kebutuhannya. 

Bentuk dan sistem pendidikan yang ditawarkan  mempengaruhi tingkat penerimaaan 

dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Bahwa pembelajaran pada saat ini 

tidak hanya berfokus pada aspek oralnya saja dengan sistem yang monoton dan 

membosankan, melainkan juga perlu untuk mengasah keterampilan dan pemahaman 

                                                           
1
 Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat Dan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013),  h. 165. 
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siswa melalui aspek visualnya sehingga dapat berfikir dan berimajinasi. Berhasil atau 

tidak suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya adalah karena guru. Guru 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan anak 

didiknya. Dari sinilah guru dituntut untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-

baiknya. Untuk dapat mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Guru harus pandai 

memilih metode serta media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak didik. 

Supaya anak didik merespon positif dan senang dalam proses pembelajaran.  

Pada umumnya pendidikan di Indonesia masih kurang memperhatikan peranan 

sumber belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa.. Berbicara tentang sumber 

belajar memang masih belum banyak menarik perhatian, sehingga sebagian besar 

proses belajar
2
 masih dilakukan dengan guru sebagai sumber utama. Sikap seperti ini 

selalu diamati dan dicontoh oleh para siswa, akibatnya makin lama peran sumber 

belajar semakin kecil, sedangkan sumber belajar yang tersedia tidak didesain dan 

disajikan melalui proses perencanaan dan pembuatan yang baik dan benar ditinjau dari 

segi teori pembuatan sumber belajar. 

Kalau kita simak tentang perkembangan dan perubahan sistem pendidikan dari 

masa ke masa, maka terlihat jelas bahwa secara berangsur-angsur sistem pendidikan 

telah berubah sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan lainnya.   

                                                           
2
 Belajar pada asasnya ialah tahapan perilaku siswa yang relatife postif dan menetap sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, dalam buku Muhibbin Syah, Psikologi Belajar 

(Jakarta: Rajagrafindo, 2013),  h. 109. 
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Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

diungkapkan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksud adalah bahan 

ajar tertulis maupun tidak tertulis.
4
.  

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupuntidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar. Bahan ajar berisi materi pembelajaran (instructional materials) yang 

secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

                                                           
3
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003,  Sistem Pendidikan Nasional, Presiden Republik Indonesia 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),  h. 3. 
4
 Daryanto, Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2014), h. 171. 
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Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, 

konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, dan sikap atau nilai).
5
 

Pengembangan bahan ajar merupakan sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem  

pengembangan bahan ajar tentu merupakan gabungan dari berbagai komponen 

pembelajaran. Pengembangan bahan ajar pengajaran bahasa adalah suatu sistem,  yaitu, 

suatu gabungan dari elemen-elemen (bagian komponen) yang saling  dihubungkan oleh 

suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai kesatuan organisatoris dalam usaha 

mencapai tujuan akhir atau menghasilkan sesuatu. Di sini dapat diamati bahwa 

pengembangan bahan ajar sebagai sebuah sistem yang dihubungkan oleh proses yang 

berfungsi sebagai kesatuan organisatoris dengan tujuan akhir pembelajaran tepat 

sasaran. Pendapat di atas memaparkan bahwa tujuan sebagai sasaran akhir dari 

pengembangan bahan ajar. Tujuan pengembangan bahan ajar untuk menghasilkan 

bahan ajar yang siap digunakan dalam pembelajaran. Adapun tujuan pengembahan 

bahan ajar adalah : 

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 

                                                           
5
 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar 

Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Cet-1. h. 128 
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b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternative bahan ajar disamping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
6
 

Untuk dapat membuat bahan ajar yang siap pakai tentu harus mencermati 

berbagai komponen pembelajaran. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar dapat 

diartikan sebagai sistem yang terstruktur dari berbagai komponen yang bertujuan 

menghasilkan bahan ajar yang siap pakai dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.  

Sebagai sistem yang terstruktur, pengembangan bahan ajar tentunya harus 

berpijak pada rambu-rambu yang telah ditentukan serta mengantarkan pada satu titik 

tujuan yang akan dicapai. Karena titik tumpunya adalah tujuan, pengembangan bahan 

ajar yang dilakukan oleh guru sangat bervariasi. Hal ini terjadi karena pengalaman guru 

dan kondisi lingkungan belajar yang berbeda-beda.  

Pengembangan bahan ajar penting dilakukan oleh pendidik  agar pembelajaran 

lebih efektif, efisien, dan tidak melenceng dari kompetensi yang akan dicapainya. 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang dapat digunakan oleh pendidik untuk 

membantu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Oleh karena itu, bahan ajar sangat 

penting untuk dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

                                                           
6
 Daryanto, Aris Dwicahyono, Op.Cit. h. 171-172. 
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Bahan ajar perlu dikembangkan dalam pembelajaran dikarenakan ketersediaan bahan 

sesuai dengan tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan 

masalah. Maksud dari tuntutan kurikulum ialah dimana kurikulum yang ada sekarang  

yaitu Kurikulum 2013. Namun bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

bahan ajar apa  yang akan digunakan sepenuhnya diserahkan kepada pendidik sebagai 

tenaga  profesional. Bahan ajar ini dikemas dalam bentuk lembar informasi, operaton 

sheet, jonsheet, worksheet, handout, dan modul.
7
 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk membantu proses 

pembelajaran adalah modul. Istilah modul dipinjam dari dunia teknologi, yaitu alat ukur 

yang lengkap dan merupakan satu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan. 

Modul menurut Cece Wijaya dapat dipandang sebagai paket program yang disusun 

dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. 

Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya “Teknik belajar dengan 

modul”,  mendefinisikan modul sebagai suatu kesatuan bahan ajar yang disajikan dalam 

bentuk “self- instruction”, artinya bahan ajar yang disusun didalam modul dapat 

dipelajari siswa secara mandiri dengan bantuan yang terbatas dari guru ataupun orang 

lain 

                                                           
7
 Daryanto, Aris Dwicahyono, Ibid. h.  175. 
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Batasan modul pada buku pedoman penyusunan modul (Cece Wijaya 1992:96), 

yang dimaksud dengan modul ialah satu unit program belajar mengajar terkecil yang 

secara terinci menggariskan: 

a. Tujuan-tujuan intruksional umum. 

b. Tujuan-tujuan intruksional khusus. 

c. Topik apa yang akan disajikan pangkal proses belajar mengajar. 

d. Pokok-pokok materi yang akan disajikan dan diajarkan. 

e. Kedudukan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas. 

f. Peranan guru dalam proses belajar mengajar. 

g. Alat dan sumber yang akan dicapai. 

h. Kegiatan belajar mengajar yang akan/harus dilakukan murid dan dihayati secara 

berurutan. 

i. Lembaran-lembaran kerja yang akan dilaksanakan selama proses belajar ini.
8
 

Usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada dasarnya merupakan 

kesatuan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam pemilihan strategi yang tepat, 

namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan pembelajara.dalam hal 

yang harus diperhatikan antara lain yaitu pemilihan  bahan ajar dalam menyajikan 

proses pembelajaran agar menghasilkan pembelajaran yang sukses. Salah satu 

komponen dalam perencanaan pembelajaran pengajaran yang dibuat oleh guru adalah 

                                                           
8
 ibid.  h. 177-178 
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sumber belajar yang didalamnya termasuk bahan ajar yang sering diisi dengn buku-

buku atau sumber belajar lainya, inovasi dalam pengembangan bahan ajar sangat 

diperlukan, karena ini tanggung jawab dri seorang pendidik dalam mengembangkannya, 

yang mengetahui keaadaan siswa dan lingkungan sekitarnya. 

Pembelajaran akidah akhlak dimadrasah ibtidaiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran PAI yang menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan 

keyakinan dan keimanan yang benar, mempelajari bagaimana cara interaksi dengan 

manusia, dann mempelajari tata cara berinteraksi dengan tuhannya. Maka dari itu 

materi akidah akhlak bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama,akan tetapi 

bagaimana membentuk keprbadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang 

kuat dan kehidupannya dihiasi dengan akhlak mulia dimanapun mereka berada. Oleh 

karena itu guru dituntut sedemikan rupa agar dapat mengebangkan bahan ajar, agar 

tujuan dari pembelajaran akidah akhlak dapat terwujud sesuai yang diharapkan. 

Disini sedikit paparan materi yang akan dikembangkan oleh peneliti tentang 

kalimat thayyibah. 

A. Maha Besar Kekuatan dan Pertolongan-Mu Ya Allah  

  Lafal kalimat Hauqolah adalah: 

 

  Artinya : “Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” 
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  Kalimat Thayyibah ini dimaksudkan agar kalian dalam mengerjakan sesuatu 

mendapatkan pertolongan, perlindungan dan petunjuk dari Allah Swt. serta dijauhkan 

dari setan. Kalimat ini dipergunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah. 

Seperti ketika kalian menginginkan menjadi anak yang hebat, anak yang rajin, hendak 

keluar rumah dan permohonan yang lainnya. Do’a yang harus kita lafalkan adalah:  

 

 Artinya: “Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya upaya 

dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” 

  Kalimat Thayyibah ini dimaksudkan agar kalian dalam mengerjakan sesuatu 

mendapatkan pertolongan, perlindungan dan petunjuk dari Allah Swt. serta dijauhkan 

dari setan. 

B. Aku Menyerahkan Diri Kepada-Mu Ya Allah 

   Anak yang sholeh tidak boleh berputus asa dan gampang menyerah. Apabila 

kalian sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya kita serahkan 

kepada Allah Swt. Tahukah kalian Keutamaan Kalimat  Hauqolah? Keutamaannya 

adalah:  

1.Dapat menghapus dosa. 

2.Termasuk amalan-amalan yang kekal lagi shalih.  

3.Salah satu harta simpanan di surga 

4.Merupakan tanaman di surga 
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5.Termasuk salah satu pintu surga 

6.Merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Swt. 

C. Aku Senang Mendo’akan Sesama Melalui Salam. 

  Lafal mengandung arti semoga keselamatan dan kasih sayang allah serta 

kebaikan terlimpah kepada kalian. Makanya ketika kalian bertemu dengan sesama 

teman harus mengucapkan salam. Menjawab salam juga merupakan kewajiban kalian, 

allah swt berfirman dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 86. 

          

Artinya “apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah 

penghormatan itu (dengan yang serupa)
9
 Sesungguhnya Allah memperhitungankan 

segala sesuatu. 

Kalimat  diucapkan bila kalian: 

1. Setiap kali bertemu. 

2. Bertamu ke rumah teman. 

3. Memulai pertemuan. 

Berpisah setelah bertemu. 

                                                           
9
 Penghormatan dalam Islam Ialah: dengan mengucapkan Assalamu'alaikum. 
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Disini peneliti akan memaparkan sedikit beberapa perbedaan buku akidah 

akhlak kelas IV yang ada di MIN Brebes dengan modul akidah akhlak kelas IV yang 

akan dibuat oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut : 

Tabel. 1.1 Perbedaan Buku Lama Dengan Modul Yang Akan Dibuat 

BUKU AKIDAH AKHLAK MIN 

BREBES 

MODUL AKIDAH AKHLAK YANG 

AKAN DIBUAT OLEH PENELITI 

1. Menggunakan kurikulum 

2013 

2. Masih menggunakan buku 

yang lama 

3. Belajar dengan guru 

 

1. Menggunakan kurikulum 2013 

2. Lebih menarik siswa untuk membaca 

3. Setiap materi menggunakan gambar 

yang berhubungan dengan materi agar 

mempermudah siswa untuk 

memahaminya 

4. Sedikit materi dan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh 

siswa 

5. Bisa belajar mandiri 

(hasil dokumentasi wawancara dengan guru akidah akhlak MIN Brebes Kabupaten 

Tulang Bawang Barat) 

 

Dari latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Akidah Akhlak Kelas IV MIN Brebes Kabupaten 

Tulang Bawang Barat”.  Dengan harapan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pengembangan bahan ajar oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, dan 

secara umum dapat dijadikan bahan refleksi lembaga-lembaga pendidikan lain terkait 

relevansi bahan ajar akidah akhlak untuk meningkatkan akhlak peserta didik khususnya 

dan bangsa Indonesia umumnya. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat di identifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bahan ajar yang dikembangkan dari tahun ketahun sudah sesuai yang diajarkan 

akan tetapi belum ada yang mengembangkan. 

2. Kurangnya pemahaman pendidik dalam mengembangkan bahan ajar akidah 

akhlak . 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar akidah akhlak pada materi  kalimat 

thayyibah. 

2. Bahan ajar akidah akhlak yang dibuat adalah untuk sekolah MIN Pada kelas IV. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

tersebut di atas, maka perumusan masalah yang peneliti  ambil dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana mengembangkan bahan ajar akidah akhlak dikelas IV MIN Brebes 

Kabupaten Tulang Bawang Barat”?. 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk menghasilkan bahan ajar akidah akhlak pada materi kalimat thayyibah. 

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah 

Ada beberapa hal yang diharapkan dari manfaat penelitian ini, antara lain :  

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi 

pengembangan bahan ajar di MIN Brebes Tulang Bawang Barat, mengenai 

relevansi dan pengaruh bahan ajar yang diberikan terhadap peserta didiknya.  

b. Secara Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :  

1) Bagi Peneliti   

Studi penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi pemikiran 

bagi penulis khususnya, sebagai buah eksplorasi intelektual, dan menjadi 

pengalaman praktis dalam penelitian secara mendalam terhadap suatu topik 

permasalahan.  

2) Praktisi Pendidikan Sekolah  

Studi penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangan bahan bacaan 

dan refrensi alternatif, terutama bagi praktisi pendidikan sekolah yang ingin 
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mendalami pengembangan kurikulum, khususnya sebagai bahan ajar 

semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah terkait dan 

juga dapat menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kebijakan-

kebijakan sekolah.    

3) Lembaga Pengembang Bahan Ajar  

Studi penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

siapapun yang mempunyai kuasa, otoritas dalam membuat kebijakan 

pendidikan sehingga setiap keputusan memiliki relevansi dan cakupan yang 

sesuai.  

4) Peneliti Lain  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk 

penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

perbandingan atau tambahan wacana dalam bidang pendidikan agama Islam 

khususnya akidah akhlak bagi kalangan akademisi, terutama untuk 

mendukung gerakan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bahan Ajar 

1. Definisi Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

dosen/guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas
1
. Bahan 

ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dengan 

bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi secara 

runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu. 

 Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis 

maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk 

belajar. Bahan ajar berisi materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
2
 

 

                                                           
1
 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar 

Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Cet-1. h. 128 
2
 Ibid. h. 128 
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 Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah 

seperangkat sarana atau alat pemebelajaran, metode, batasan-batasan dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai 

tujuan dan harapan, yaitu mencapai kompetensi atau sub kompetensi dengan segala 

kompleksitasnya 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis, 

maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk 

belajar. Guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan : 

a. Kurikulum 

b. Karakteristik sasaran 

c. Tuntutan pemecahan masalah.
3
 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan 

ajar adalah bahan/panduan/acuan seorang pendidik dalam menyampaikan materi yang 

dilengkapi dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, konsep 

materi, serta aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai-nilai keteladanan 

yang harus dicapai oleh peserta didik. 

 

                                                           
3
 Daryanto, Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2014), h. 171 
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2. Tujuan Dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

Bahan ajar disusun dengan tujuan:
4
 

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 social peserta didik. 

b. Membantu peserta didik memperoleh alternative bahan ajar disamping buku-

buku teks yang terkadang sulit diperoleh 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Manfaat Bagi Guru 

a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. 

b. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar 

c. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif anatar guru dan peserta 

didik karena peserta didik akan lebih percaya diri 

d. Tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh 

 

                                                           
4
 Ibid, h. 172 
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Manfaat Bagi Peserta Didik 

a. Kegiatan pembelajaran jadi lebih menarik 

b. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dn mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru 

c. Mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasai. 

3. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

a. Buku  

 Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah fikiran 

dari pengarangnya. Oleh pengarangnya buku dapat diambil dari berbagai cara 

misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, atau hasil imajinasi seseorang yang 

disebut sebagai fiksi. Buku sebagai bahan ajar  merupakan buku yang berisi suatu 

ilmu pengetahuan hasil analisi terhadap kurikulum dalam bentuk tulisan. Buku yang 

baik adalah buku yang digunakan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, 

disajikan secara menarik dan dilengkapi dengan gambar dan keterangan-

keterangannya. 
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b. Handout  

 Handout diartikan sebagai suatu pegangan siswa yang berisi tentang suatu 

materi pembelajaran secara lengkap.
5
 Handout menyajikan keseluruhan materi yang 

akan dipelajari. Materi yang disajikan dalam handout memunculkan komponen-

komponen yang diperlukan dalam pembelajaran yang meliputi: tujuan 

pembelajaran, kompetensi, prasyarat yaitu materi materi yang mendukung atau 

perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi 

pembelajaran yang tersusun sistematislatihan tugas-tugas dan soal-soal evaluasi.  

c. Lembar Kegiatan Siswa 

Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas 

kompetensi dasar yang akan dicapainya. Trianto mendefinisikan bahwa Lembar 

Kerja Siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan dan pemecahan masalah. 

 

                                                           
5
 Asep Herry Hermawan, et. al. “pengembangan bahan ajar”. (10 januari 2017), h. 4 
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Menurut pengertian di atas maka LKS berwujud lembaran berisi tugas-tugas 

guru kepada siswa yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Atau dapat dikatakan juga bahwa LKS adalah 

panduan kerja siswa untuk mempermudah siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran
6
 

d. Modul 

 Istilah modul diambil dari dunia teknologi, yaitu alat ukur yang lengkap dan 

merupakan satu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan. Modul menurut 

Cece Wijaya dapat dipandang sebagai paket program yang tersusun dalam bentuk 

satuan tertetu guna keperluan belajar. Departemen Pendidikan Nasional dalam 

bukunya “teknik belajar dengan modul” mendefinisikan modul sebagai suatu 

kesatuan bahan belajar yang disajkan dalam bentuk “self- instruction”, yang artinya 

bahan belajar yang disusun didalam modul dapat dipelajari siswa secara mandiri 

dengan bantuan yang terbatas dari guru atau orang lain.
7
 

 Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, 

batasan-batasan,dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan 

menarik untuk mencapaikompetensi yang diharapkan sesuai dengan singkat dan 

                                                           
6
 http://lenterakecil.com/pengertian-lembar-kerja-siswa-lks/ diakses tanggal 10 januari 2017 

7
 Daryanto, Aris Dwicahyono, Infra . h. 179 

 

http://lenterakecil.com/pengertian-lembar-kerja-siswa-lks/
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kompleksnya. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik 

yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara 

mandiri.
8
 

Batasan modul pada buku pedoman penyusunan modul menuru Cece Wijaya 

adalah yang dimaksud dengan modul ialah satu unit program belajar mengajar 

terkecil yang secara terinci menggariskan: 

a. Tujuan-tujuan intruksional umum. 

b. Tujuan-tujuan intruksional khusus. 

c. Topik apa yang akan disajikan pangkal proses belajar mengajar. 

d. Pokok-pokok materi yang akan disajikan dan diajarkan. 

e. Kedudukan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas. 

f. Peranan guru dalam proses belajar mengajar. 

g. Alat dan sumber yang akan dicapai. 

h. Kegiatan belajar mengajar yang akan/harus dilakukan murid dan dihayati secara 

berurutan. 

i. Lembaran-lembaran kerja yang akan dilaksanakan selama proses belajar ini 

 

                                                           
8
 Ali Mudlofir, Op. Cit. h.149 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa modul adalah bahan ajar 

yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metede,dan 

evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan 

masing-masing individu secara efektif dan efisien. 

1. Tujuan Modul Dalam Kegiatan Belajar 

 Tujuan digunakan modul dala proses belajar mengajar menurut B. 

Suryosubroto ialah agar: 

1) Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif 

2) Murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan 

kemampuan sendiri 

3) Murid dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan belajar 

sendiri 

4) Murid dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya 

5) Murid benar-benar menjadi titik pusat kegiatan 

6) Modul disusun dengan berdasarkan konsep “mastery learning” suatu konsep 

yang menekankan bahwa murid harus secara optimal menguasai bahan pelajaran 

yang disajikan dalam modul itu. 
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2. Karakteristik Modul 

  Untuk mengahasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, 

pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai 

berikut: 

a. Self instruction 

 Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter tersebut 

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada 

orang lain. 

b. Selft contained 

 Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik 

mempelajari materi pembelajaran sevara tuntas, karena materi belajar dikemas 

kedalam satu kesatuan yang utuh. 

c. Stand alone 

 Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak  

pada bahan ajar atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar 

media lain. 
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d. Adaftif 

 Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

e. User friendly 

 Modul hendaknya juga memiliki kaidah user friendly atau bersahat akrab 

dengan pemakaianya.
9
 

f. Tersedia soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya 

g. Materi up to date dan kontekstual 

h. Bahasa sederhana, lugas dannkomunikatif 

i. Terdapat rangkuman materi pembelajaran 

j. Tersedia intrumen penilaian yang memungkinkan peserta melakukan self 

assesement.
10

 

 

 

 

 

                                                           
9
  Op. Cit. h. 188-189 

10
 Ali Mudlofir, Op. Cit. h.150 
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4. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar 

Menurut direktorat jenderal menajemen pendidikan dasar dan menengah 

menguraikan bahwa cirri-ciri bahan ajar harus terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 

a. Prinsip relevansi artinya keterkaitan.  Materi pembelajaran hendaknya ada 

hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi, dan kompetensi dasar. 

b. Prinsip konsistensi artinya keajegab. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikusai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga 

harus meliputi empat macam. 

c. Prinsip kecukuoan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa enguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa prinsip bahan ajar yang 

baik memliki cirri-ciri sebagai berikut 

a. Menimbulkan minat baca 

b. Ditulis dan dirancang untuk siswa 

c. Menjelaskan tujuan intruksional 

d. Disusun berdasarkan pola yang pleksibel 

e. Struktur berdasarkan kebutuhan siswa an kompetensi akhir yang dicapai 

f. Member kesempatan kepada siswa untuk berlatih 
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g. Mengakomodasi kesulitan belajar 

h. Memberikan rangkuman 

i. Gaya penulisan komunikatif 

j. Kepadatan berdasarkan kebutuhan siswa  

k. Dikemas untuk proses intruksional 

l. Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar 

5. Karakteristik Bahan Ajar 

a. Self instructional yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan 

diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk memenuhi karakter 

self instructional, maka di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang 

dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Selain itu, 

dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan 

memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau 

kegiatan yang lebih spesifik. 
11

 

b. Self contained yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh.  

                                                           
11

 http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-dan-karakteristik-bahan-ajar.html 

diakses tangal 10 januari 2017 

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-dan-karakteristik-bahan-ajar.html
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c. Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan bahan ajar lain.  

d. Adaptive yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi.  

e. User friendly yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. 
12

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah suatu 

bahan ajar yang dirancang oleh guru untuk mempermuah dalam proses 

pembelajaran, selain itu bahan ajar dapat dipelajari oleh peserta didik tanpa 

bimbingan gur, karena bahan ajar disajikan secara sistematis 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Daryanto, Aris Dwicahyono, Op. Cit. h. 187-188 
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6. Standar Kelayakan Bahan Ajar 

a. Kelayakan Isi
13

 

1) Kesesuain Materi Dengan SK Dan KD 

Tabel 2.1 Kesesuain Materi Dengan SK Dan KD 

No IndiKator Deskripsi 

1. 
Kelengkapan materi Materi mencakup yang terkandung dalam 

SK dan KD 

2. Keluasaan materi Materi mencapai semua KD 

3. 

Kedalaman materi Materi terdiri dari pengenalan konsep, 

definisi, prosedur, tampilan, contoh, kasus, 

latihan, sesuai dengan kompetensi dasar 

2) Keakuratan Materi 

Tabel 2.2 Keakuratan Materi 

No Indikator Deskripsi 

1.. 
Keakuratan konsep dan 

definisi 

Konsep dan definisi yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir 

2. 

Keakuratan fakta dan data Fakta dan data sesuai dengan kenyataan 

dan efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik 

3. Keakuratan contoh dan kasus Contoh dan kasus sesuai dengan kenyataan 

4. 
Keakuratan gambar, diagram 

dan ilustrasi 

Gambar, diagram dan ilustrasi sesuai 

dengan kenyataan 

5. 
Keakuran versi dan 

spesifikasi software 

Versi dan software tidak membingungkan 

peserta 

6. 
Keakuratan istilah Istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang 

yang terkait 

7 
Keakuratan notasi symbol 

dan gambar 

Notasi symbol dan gambar disajikan secara 

benar 

8. 
Keakuratan acuan pustaka Pustaka disajikan secara akurat dan setiap 

acuan teks terdapat pustakanya 

                                                           
13

 Istianah, “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Dengan Model Tematik Pada Materi Bilangan 

Pecahan”. Fakultas Dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016). h.15 
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3) Kemutakhiran Teori 

Tabel. 2.3 Kemutakhiran Teori 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Kesesuain materi dengan 

perkembangan akidah akhlak 

Materi yang disajikan actual sesuai dengan 

perkembangan keilmuan yang terkait 

2. 
Contoh dan kasus actual Contoh sesuai dengan perkembangan 

keilmuan yang terkait 

3. 
Gambar diagram dan 

ilustrasi actual 

Gambar diagram dan ilustrasi actual 

dilengkapi penjelasan 

4. Kasus di Indonesia Contoh sesuai kondisi 

5. Kemutakhiran pustaka Pustaka dipilih yang mutakhir 

4) Keingintahuan 

Tabel 2.4 Keingintahuan 

No Indikator Deskripsi 

1. 

Mendorong rasa ingin tahu Uraian latihan dan cntoh yang disajikan 

mendorong peserta didik menjadi lebih 

kreatif 

2. 
Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 

Link yang diberikan mendorong rasa ingin 

tahu peserta didik 

 

5) Praktikum 

Tabel 2.5 Praktikum 

No Indikator Deskripsi 

1.. 
Menyajikan prosedur 

keselamatan kerja 

Uraian materi disajikan keselamatan kerja 

2. 
Menumbuhkan semangat 

kewirausaan 

Latihan atau contoh memotivasi peserta 

didik sehingga bernilai guna 

3. Menumbuhkan daya saing Latihan atau tugas menghasilkan nilai lebih 

4. 
Membertikan tugas praktik Tugas praktik kepada perorangan atau 

kelompok 

5. Meningkatkan keterampilan Menyajikan prosedur penggunaan software 
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teknis sehingga meningkatkan keterampilan 

6) Pengayaan 

Tabel 2.6 pengayaan 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Materi pengayaan 

pengenalan 

Tugas-tugas praktik perlu diberikan untuk 

peorangan dan kelompok 

2 
Materi pengayaan Terdapat materi aktual dalam ilmu akidah 

akhlak 

b. Kelayakan penyajian 

1) Teknik Penyajian 

Tabel 2.7 Teknik Penyajian 

No Indikator Deskripsi 

1. 

Konsistensi penyajian Sistematika penyajian dalam setiap bab 

sesuai dengan asas (pendahuluan, isi, 

penutup) 

2 
Keruntuhan konsep Konsep disajikan secara runtun dari yang 

mudah kesukar, dari sederhana kekompleks 

2) Pendukung Penyajian 

Tabel. 2.8 Pendukung Penyajian 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Pembangkit motivasi awal 

bab 

Uraian yang harus dicapai 

2. 
Contoh soal dalam setiap bab Contoh yang menguatkan pemahaman 

konsep 

3. 
Kata kuci baru pada setiap 

bab 

Kata kunci baru dalam setiap bab 

4. 
Soal latihan setiap akhir bab Umpan balik dalam menerapkan konsep 

yang berkaitan dengan materi 

5. 
Pengantar Pengantar berisi tujuan, sistematika dan 

hal-hal penting dalam awal buku 
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3) Penyajian Pembelajaran 

Tabel 2.9 Penyajian Pembelajaran 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Keterlibatan peserta didik Penyajian materi bersifat interaktif dan 

partisipatif 

2. 

Kesesuaian dengan 

karakteristik pelajaran 

Metode dan pendekatab diarahkan ke CTL, 

disetiap akhir bab diarahkan minimum 

memuat materi 

 

4) Koherensi Dan Keruntuhan Alur Pikir 

 

Tabel 2.10 Koherensi Dan Keruntuhan Alur Fikir 

No Indikator Deskripsi 

1. 

Keteraturan Penyampaian pesan antar bab / sub bab / 

alenia memiliki keruntuhan dan keterkaitan 

isi 

2. 
Keutuhan makna Makna dalam bab atau sub bab atau alenia 

harus memiliki kesatuan tema 

 

c. Kelayakan Kebebasan 

1) Lugas 

Tabel 2.11 Lugas 

No Indikator Deskripsi 

1. Ketepatan struktur Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan 

2. 
Keefektifan kalimat Kalimat yang dipakai sederhana dan 

langsung kesasaran 

3. 
Kebakuan istilah Istilah yang digunakan sesuai dengan 

kamus besar bahasa Indonesia 

 

6. Glosarium Istilah dan arti dlam teks 

7. Daftar indeks Daftar kata penting 

8 Daftar pustaka Bahan rujukan 

9. Rangkuman Konsep isi bab dengan ringkas dan jelas 

10. Lampiran Memuat informasi dan bahan pendukung 
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2) Dialogis 

Tabel 2.12 Dialogis 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Kemampuan bahasa peserta 

didik 

Bahasa menarrik dan lazim 

2. 
Mendorong berfikir kritis Bahasa yang dgunakan mampu 

merangsang fikiran 

 

3) Kesesuaian Dengan Peserta Didik 

Tabel 2.13 Kesesuaian Dengan Peserta Didik 

No Indikator Deskripsi 

1. 

Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual 

peserta didik 

Bahasa harus sesuain dengan tingkat 

perkembangan kognitif peserta didik 

2. 

Ketersesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 

Bahasa yang digunakan harus sesuai 

dengan tingkatkematangan emosional 

peserta didik 

 

4) Kesesuaian Dengan Kaidah Bahasa Indonesia 

Tabel 2.14  Kesesuaian Dengan Kaidah Bahasa Indonesia 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Ketepatan tata bahasa Tata kalimat mengacu pada kaidah yang 

baik dan benar 

2. 
Ketepatan ejaan Ejaan yang digunkan mengacu pada 

pedoman ejaan yang disempurnakan 

5) Penggunaan Istilah, Simbol dan Icon 

Tabel 2.15 Penggunaan Istilah, Simbol dan Icon 

No Indikator Deskripsi 

1. 
Konsisten penggunaan istilah Istilah yang digunakan dalam setiap bab 

harus konsiten 

2. 
Konsisten penggunaan 

symbol 

Simbol dalam setiap bab harus konsisten 
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B. Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian mata pelajaran dan dasar-dasar akidah akhlak 

a. Pengertian pelajaran akidah akhlak 

 Akidah seacara bahasa berasal dari bahasa arab Aqida yang berarti 

kepercayaan. Adapun secara istilah aqidah sebagaimana yang dikemukakan oleh 

KH. Thaib Thahir Abdul Mu’in yaitu “akidah ialah mempercayai segala sesuatu 

tentang apa yang diturunkan Allah kepada Nabi-nabinya.
14

 Akidah artinya ikatan 

atau perjanjian, maksudya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan hati nurani 

terikt kepadanya.
15

 

Menurut Hasan Al-Bana akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini 

kebenerannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang 

tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.
16

 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat diperjelas bahwa akidah adalah 

mempercayai dan mengimani terhadap Allah SWT dan segala sesuatu yang telah 

diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dengan dasar kitab suci al-Qur’an dan 

sunnah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT. 

                                                           
14

 Thaib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam (Jakarta: Widjaya, 1991), h. 126 
15

 Rosihun Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Cet-2, h. 13 
16

 Taufik Rahman, Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet-1, h.12 
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 Adapun akhlak secara etimologi adalah bentuk jamak dari khuluq yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara 

terminologi ada beberapa definisi akhlak antara lain: 

a. Imam Al-Ghazali 

 Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan, dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. 

b. Ibrahim Anis 

 Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengar lahirlah macam-

macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. 

c. Abdul Karim Zaidan 

 Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat yang tertanam dala jiwa, yang dengan 

sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau  buruk.
17

 

 Berdasarkan dari pendapat diatas maka dapat peneliti pahami bahwa mata 

pelajaran akidah akhlak adalah merupakan usaha-usaha yang harus dijalankan 

secara sadar dan pembinaan iman dan amal seseorang supaya mampu memiliki 

                                                           
17

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2000), Cet-2 , h, 1-2 
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sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran islam serta 

mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup, berdasarkan hukum-hukum 

islam menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim yang utama menurut ajaran 

islam. 

 Pembelajaran Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani 

Allah SWT, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan 

sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan 

pengalaman, keteladanan dan pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang 

majemuk dalam bidang keagamaan, pembelajaran itu juga diarahkan pada 

peneguhan aqidah di satu sisi dan peningkatan toleransi serta saling menghormati 

dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan 

bangsa 

  b. Dasar akidah akhlak 

 Adapun dasar dari mata pelajaran akidah akhlak adalah Al-Qur’an dan 

sunnah Rasululla SAW. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah pada 

Al-Qur’an surat al-ikhlas ayat 1: 
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. 

 Artinya. “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”.
18

   

 

        

          

            

Artinya”Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka 

mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang 

lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami 

taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah 

tempat kembali". 

 keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dari mata pelajaran akidah 

akhlak adalah al-Qur’an dan as-sunnah. Karena jeduanya yang menjadi pedoman 

dan tuntutan hidup umat islam dann dlam segala aktivitasnya tersebut dalam usaha 

                                                           
18

 Departemen Agama RI.  Al-Qur;An Dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar, 2004). h. 84 
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melaksanakan mata pelajaran akidah akhlak baik masalah teori, metode, maupun 

tujuan dari pada mata pelajara akidah akhlak. 

2. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

 Berdasarkan Permenag No 2 tahun 2008 Mata pelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat 

Menumbuhkembangkan Aqidah melalui pemberian: 

1) pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT.  

2) Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan  menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun 

sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah islam.
19

 

3) Memberikan bekal kepada siswa tentang akidah dan akhlak untuk 

melanjutkan pelajaran kejenjang berikutnya. 

 

 

                                                           
19

 Fitri Erning Kurniawati,” Pengembangan Bahan Ajar Aqidah Ahklak Di Madrasah Ibtidaiyah”, 

Vol. 9, No. 2, (Agustus 2015, h.377 
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3. Fungsi Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Mata pelajaran Aqidah Akhlaq di Madrasah berfungsi untuk : 

a. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat  

b.  Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlaq mulia 

peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam 

lingkungan keluarga 

c. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui 

Aqidah Akhlaq 

d. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari 

e. Pencegahan peserta didik dari hal-hal yang negatif dari lingkungannya atau dari 

budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari ; 

f. Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlaq, serta 

sistem dan fungsionalnya  

g. Penyaluran peserta didik untuk mendalami Aqidah Akhlaq pada jenjang 

pembelajaran yang lebih tinggi.
20

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Http://Harietzachmad.Blogspot.Co.Id/2013/06/Makalah-Tentang-Pembelajaran-Akidah.Html Di 

Aksestanggal 11 Januari 2017 

http://harietzachmad.blogspot.co.id/2013/06/makalah-tentang-pembelajaran-akidah.html
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Fungsi mata pelajaran akidah akhlak adalah untuk mendidik anak agar 

berbudi pekerti yang mulia yaitu memiliki sifat yang utama, berbentk dalam 

kepribadian muslim yang telah diajarkan oleh Rasullulah SAW. Kepribadian 

muslim ialah kepribadian yang seluruh aspek-aspkenya yakni baik tingkah laku, 

kegiatan jiwa, filsafat hidup maupun kepercayaanya menunjukan pengabdian dari 

tuhan kepada tuhan.
21

 

D. Materi Akidah Akhlak 

Indahnya Kalimat Thayyibah 
22

 

A. Maha Besar Kekuatan dan Pertolongan-Mu Ya Allah  

Lafal kalimat Hauqolah adalah: 

 

Artinya : “Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” 

 Kalimat Thayyibah ini dimaksudkan agar kalian dalam mengerjakan sesuatu 

mendapatkan pertolongan, perlindungan dan petunjuk dari Allah Swt. serta dijauhkan dari 

setan. Kalimat ini dipergunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Seperti ketika 

kalian menginginkan menjadi anak yang hebat, anak yang rajin, hendak keluar rumah dan 

permohonan yang lainnya. Do’a yang harus kita lafalkan adalah:  

 

                                                           
21

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Maarif. 1997), h.68 
22

 Indonesia. Kementerian Agama. (Akidah Akhlak : Buku Siswa / Kementerian Agama Republik 

Indonesia. -- Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014.) 
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Artinya: “Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya upaya dan 

kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” 

 Kalimat Thayyibah ini dimaksudkan agar kalian dalam mengerjakan sesuatu 

mendapatkan pertolongan, perlindungan dan petunjuk dari Allah Swt. serta dijauhkan dari 

setan. 

B. Aku Menyerahkan Diri Kepada-Mu Ya Allah 

 Anak yang sholeh tidak boleh berputus asa dan gampang menyerah. Apabila kalian 

sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya kita serahkan kepada 

Allah Swt. Tahukah kalian Keutamaan Kalimat  Hauqolah? Keutamaannya adalah:  

1. Dapat menghapus dosa. 

2. Termasuk amalan-amalan yang kekal lagi shalih.  

3. Salah satu harta simpanan di surga 

4. Merupakan tanaman di surga 

5. Termasuk salah satu pintu surga 

6. Merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Swt. 

C. Aku Senang Mendo’akan Sesama Melalui Salam. 

Lafal mengandung arti semoga keselamatan dan kasih sayang allah serta kebaikan 

terlimpah kepada kalian. Makanya ketika kalian bertemu dengan sesama teman harus 

mengucapkan salam. Menjawab salam juga merupakan kewajiban kalian, allah swt 

berfirman dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 86. 
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Artinya “apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah 

penghormatan itu (dengan yang serupa)
23

 Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala 

sesuatu. 

Kalimat  diucapkan bila kalian: 

1. Setiap kali bertemu. 

2. Bertamu ke rumah teman. 

3. Memulai pertemuan. 

4. Berpisah setelah bertemu. 

E. Kerangka Fikir 

 Pembelajaran akidah akhlak dengan bentuk modul akidah akhlak sebagai salah satu 

media pembelajaran. Hal ini dikarenakan modul akidah akhlak dapat membbtu siswa untuk 

belajar secara mandiri. Selain itu siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, guru dan swa memerlukan adanya 

media pembelajaran. Salah satu media yang paling tepat adalaha bahan ajar terutama bahan 

                                                           
23

 Penghormatan dalam Islam Ialah: dengan mengucapkan Assalamu'alaikum. 
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ajar siswa. Dengan adanya bahan ajar akidah akhlak maka siswa diharapkan bisa belajar 

secara mandiri tanpa harus didampingi oleh pembimbing dalam hal ini adalah guru. Bahan 

ajar yang akan ditulis oleh peneliti adalah bahan ajar akidah akhlak dengan materi kalimat 

thayyibah untuk siswa MIN. 

 Prosedur pengembangan bahan ajar ini berdasarkan prosedur penelitian B0rg and Gall, 

yang dapat melibatkan 5 langkah utama menururt tim puslitjithaknov yaitu langkah pertama 

adalah melakukan analisis produk yang akan dikembangkan yang meliputi analisis 

kebutuhan, perumusan tujuan dan pemilihan bahan ajar. Langkah kedua yaitu 

mengembangkan produk yan meliputi pengumpulan materi , membuat rancangan belajar,  

membuat bahan ajar dan diriview oleh dosen pembimbing.langkah ketiga adalah validasi 

dan revisi produk oleh hli materi, ahli media dan guru akidah akhlak, kemudian direvisi 

sesuai masukan yang diberikan. Langkah keempat yaitu uji coba terbatas. Langkah kelima 

yaitu uji coba lapangan yaitu bahan ajar diuji cobakan kepada siswa. 
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Berdasarkan Penjelasan Diatas Dapat Ditarik Kesimpulan Dan Dibuat Kerangka 

Penelitian Sebagai Berikut 

 Gambar. 2.16 Kerangka Fikir 
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Pembelajaran akidah akhlak 

 

Analisis kebutuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis silabus dan bahan 
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Observasi 

wawancara 

Memlih materi 

pembelajaram 

Pengumpulan bahan 

Uji validasi ahli materi, dan 

guru matematika 

Revisi produk 

awal 

Revisi produk 

Produk akhir pengembangan bahan ajar akidah akhlak 

dengan materi kalimat thayyibah 

valid 

Uji coba skala besar 

valid 

Uji coba skla kecil 
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F. Spesifikasi Produk 

 Spesifikasi produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bahan ajar yang dikembangkanadalah bahan ajar akidah akhlak dengan materi 

kalimat thayyibah untuk tingkatan sekolah dasar. 

2. Bahan ajar yang dikembangkan berisikan tiga bagian yaitu bagian awal, isi, dan 

akhir. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dan pengembangan 

(research and development atau R&D) dengan analisis data kualitatif, yaitu 

pengambilan sampe sumber data dilakukan secara purposive atau snowball. Menurut 

Borg and Gall penelitian dan pengembangan pendidikan (educational research and 

development) merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvaliditasi produk-produk. 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan tidak selalu 

berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti nuku, modul, alat bantu 

pembelajaran dikelas atau labolatorium, tetapi juga perangkat lunak (software), seperti 

program computer untuk pengolahan data, pembelajaran dikelas, perpustakaan atau 

laboratorium, atau model model pendidikan, dan lai lain. Tujuan metode penelitian 

pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dalam menguji 

kefektifan dan kevermanfaatan produk, serta mengetahui bagaimana peserta didik dan 

pendidik terhadap produk yang dikembangkan.
1
 Peneliti bermaksud untuk 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 407 
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mengembangkan konsep modul akidah akhlak dengan materi indahnya kalimat 

thayyibah di madrasah ibtidaiyah (MI). 

B. Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian menurut suharsimi arikunto adalah “cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian”.
2
 Sedangkan menurut sugiyono 

metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data-data 

sebagai tujuan dengan genuaan tertentu.
3
 

Sugiyono mengungkapkan bahwa “metode penelitian dan pengembangan 

(research and  development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tertentu”.
4
 Untuk dapat 

menghasilka produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisi kebutuhan dan 

untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat luas, 

maka diperlukan penelitian untuk menguji kefektifan produk tersebut. 

Penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan jenis penelitian yang 

berorientasi pada pengembangan produk. Sukmadinata mengemukakan bahwa 

“penelitian dan pengembangan (research and development) adalah proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

                                                           
2
 Suharsimi arikunto, prosedur penelitian (Jakarta: rineka cipta, 2010) h. 16 

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 3 
4
 Ibid, h. 297 
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telah ada yang dapat dipertanggung jawabkan.
5
 Menurut Gay, Mills, dan Airasian dalam 

bidang penddikantujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan 

atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk 

digunakan disekolah-sekolah.
6
 

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

metode penelitian adalah cara-cara yang diperlukan dan digunakan oleh seorang peneliti 

dalam materi, menemukan, dan mengumpulkan data-data penelitian untuk mencapai 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

pengembangan Borg and Gall. Yaitu suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan mengesahkan suatu produk dibidang pendidikan. Langkah-

langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal dengan siklus R&D, yaitu yag terdiri 

dari: pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkannya menjadi sebuah produk, penguji terhadap produk yang dirancang, 

dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Hal 

ini sebagai indikasi bahwa produk temuan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan 

mempunyai objektivitas. 

                                                           
5
 Sukmadinata, Metode Penelitian, (Bandung, PT Remaja, , 2005). h. 164 

6
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif  (Jakarta :Rajagrafindo, Cet 

Ke-6, 2012), h. 263 
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Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 10 

langkah umum, sebagaimana yang diuraikan Borg and Gall.
7
 Seperti model dibawah 

ini: 

1. Potensi dan Masalah / Identifikasi Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memliki nilai tambah. Masalah adalah 

penyimpangan antara yang diharapkan dan yang terjadi.
8
 

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara factual dan uptode, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produkk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain Produk 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya dalam penlitian 

dan pengembangan membuat desain dari produk yang akan dikembangkan.  

 

                                                           
7
 Sugiyono, Op.Cit. h. 409-429 

8
 Emzir, Op. Cit. h. 279 



49 
 

49 
 

 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih efektif dari 

yang lama atau tidak.dikatakan secara rasional, karena validasi ini baru berisfat 

penilaian bersifat pemikiran rasional belum fakta lapangan. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desai produk, divalidasi melalui diskusidengan pakar dan para ahli 

lainnya, maka akan dpat diketahui kelemahannya. Kelemahannya tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. 

6. Uji Coba Produk 

Setelah melakukan revisi dari uji coba produk, maka langkah selanjutnya 

peelitian dan pengembangan adalah melakukan uji coba produk. Uji coba dilakukan 

untuk mengetahui efektivitas dari produk yang dikembangkan. 
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7. Revisi Produk 

Revisi produk perlu dilakukan karna beberapa alasan, yaitu:  

a) Uji coba yang dilakukan masih bersifat terbatas, sehingga tidak mencerminkan 

situasi dan kondisi yang sesungguhnya. 

b) Dalam uji coba ditemukan kelemahan dan kekurangan dari produk yang 

dikembangkan 

c) Data untuk merevisi produk dpat dijaring melalui pengguna produk atu yang 

menjadi sasaran penggunaan produk 

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah revisi produk dilakukan, uji coba pemakaian produk dikembangkan. 

Uji coba dilakukan pada kelompok yang lebih luas. 

9. Revisi Produk Tahap Akhir 

Setelah melakukam uji coba produk pada kelompok yang lebih luas, 

dilakukan revisi produk tahap akhir berdasarkan masukan yang dieproleh. 

10. Produk Masal 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian dan pengembangan. Dalam 

bidang pendidikan produksi missal dari produk yang dikembangkan merupakan 

suatu pilihan yang berimplikasikan pada pemanfaatan yang lebih luas. 
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C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut 

diadopsi dari pengembangan Borg and Gall yaitu: 

1. Analisis Produk Awal 

Analisis produk awal dilakukan guna melihat gambaran kondisi di lapangan 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar pada materi  kalimat thayyibah di 

MIN Brebes Tulang Bawang Barat, kemudian menganalisa permasalahann. Proses 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisa silabus 

b. Menganalisa buku-buku akidah akhlak pada materi kalimat thayyibah 

c. Mereview literature yang terkait dengan bahan ajar, kususnya tentang modul 

d. Wawancara peserta didik dengan pendidik. 

2. Mengembangkan Produk Awal 

Produk awal yang telah dianalisa selanjutanya dengan proses pengembangan 

bahan ajar materi kalimat thayyibah yang berisi standar kompetensi, kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar (uraian dancontoh, latihan rangkuman, 

tes formatif, umpan balik) 

. 
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3. Validasi Ahli Dan Revisi 

Validasi dilakukan setelah produk selesai dirancang, validasi yang 

digunanakan pada modul terdiri dari 2 macam, yaitu: 

a. Vakidasi isi, yaitu apakah modul yang telah dirancang sesuai dengan silabus 

pembelajaran 

b. Validasi konkrut, yaitu kesesuaian komponen-komponen modul dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan 

Modul yang telah dirancang dikonsultasikan dan didiskusikan dengan dosen 

akidah akhlak, kegiatan validasi dilakukan dalam bentuk mengis lembar validasi 

modul dan diskusi sampai diperoleh modul yang valid dan layak untuk digunakan. 

Lembar validasi modul yang diisi oleh dosen akidah akhlak  dengan aspek-aspek 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Standar Kelayakan Bahan Ajar 

No Standar kelayakan bahan ajar (materi kalimat thayyibah) 

1. Kesesuaian materi dengan SK dan KD 

2. Keakuratan materi 

3. Kemutakhiran teori 

(aspek-aspek Penilaian kelayakan bahan ajar pada modul akidah aklak) 
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Revisi dilakukan setelah validasi ahli dilakukan, yaitu dengan memperbaiki 

beberapa aspek yang dianggap pelu direvisi oleh validator yang telah dilakukan 

validasi terhadap produk yang dikembangkan oleh peneliti. Secara ringkas prosedur 

penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada skema berikut. 

Skema prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

D. Teknik pengumpulan data 

 Tujuan umum penelitian ini adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data 

adalah langkah yang paling utama untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. 

Penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data apabila tidak 

menggunakan teknik dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian dan 

pengembangan dikelompokan menjadi 3, yaitu studi pendahuluan, pengembangan, dan 

uji validasi.  

 

Analisis data produk Mengembangkan prodak 

awal 

Validasi ahli dan revisi modul 
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1. Observasi  

 Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek 

yang diteliti secara obyektif dan hasil akan dicatat secara sistematis agar diperoleh 

gambaran yang lebih konkrit tetntang kondisi dilapangan. Sebagaiman pendapat 

bahwa “observasi bisa diartikan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki”.
9
 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Pelaksanaan teknik observasi dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Observasi partisipan dan observasi non partisipan. 

b. Observasi sitematis dan observasi non sistematis.
10

 

 Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari 

segi proses pelaksanan pengumulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation (observasi berperan serta), dan non participant observation, 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). 

h. 12. 
10

 Margono, Petedologi Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta,2010), h. 161-169 
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selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.
11

 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh 

informasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan berkomunikasi 

langsung secara lisan kepada sumber data. Subjek wawancara dalam penelitian ini 

adalah dosen pendidikan agama islam, guru akidah akhlak di MIN Brebes tulang 

bawang barat, dan peserta didik. 

 Menurut guba dan Lincoln wawancara dapat dilkukakan dengan empat 

macam cara yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara oleh tim atau panel 

b. Wawancara tertutup dan wawancara terbuka 

c. Wawancara riwayat secara lisan 

d. Wawancara terstruktur dan tak terstruktur.
12

 

3. Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

                                                           
11

 Sugiyono, Op. Cit. h. 203-204 
12

 Sugiyono, Op.Cit. h. 194 
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peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan terbesar diwilayah yang luas.  

Umar Sekaran mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai 

teknik pengumpulan data : prinsip penulisan, pengukuran dan penampilan fisik.
13

 

4. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi merupakan sebuah catatan yang sudah berlalu. 

Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang.
14

 Dokumentasi adalah data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang 

akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian, dokumentasi ini 

akan menjadikan sangat akurat dan sangat kuat keduduknnya. Hasil penelitian dan 

observasi akan lebih dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa 

kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan oautobiografi. 
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 Sugiyono, Op.Cit.H. 199-200 
14

 Sugiyono, Ibid. H. 329. 
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E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistmatis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
15

 

 Analisis data yang digunakan adalah anilisis data kualitatif, data kualitatif ini 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam. Miles dan Humberman mengemukakan pendapat bahwa  aktifitas 

dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif  dan dilakukan secara terus 

menerus 

Rumus ini akan digunakan untuk penggunaan penyajian pada bab empat untuk 

mengetahui hasil porduk yang telah dikembangkan. 
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 Sugiyono, metode penelitian kombinasi (bandung: alfabeta, cet ke-4, 2013),  h. 333 
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F. Desain Produk 

 Desain pengembangan produk dan program pembelajaran produk dipandang oleh 

banyak orang menjadi jantung dari bidang desain dan teknologi pembelajaran para 

praktisi dalam bidang ini biasanya mengikuti model-model dan prosedur-prosedur 

sistematika yang sudah ditetapkan secara baik untuk merancang dan mengembangkan 

intervensi-intervensi pembelajaran dan non pembelajaran.
16

 

 Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah merancan produk. Awal yang akan 

dilakukan dan dikembangkan adalah : 

1. Mendesain modul sesuai SK, KD, dan indkator 

2. Modul yan didesain adalah modul dengan materi kalimat thayyibah. 

 

                                                           
16

 Emzir, Op. Cit. h. 264 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan 

1. Produk Bahan Ajar  Akidah Akhlak Dengan Materi Kalimat Thayyibah 

Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang meliputi potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk. Validasi desain, validasi materi, revisi 

desain, revisi materi, dan uji coba produk. Maka dihasilkan produk bahan ajar 

akidah akhlak kelas IV dengan materi kalimat thayyibah. Berikut ini beberapa 

tampilan bahan ajar akidah akhlak kelas IV dengan materi kalimat thayyibah, 

 Tabel. 4.1 Tampilan Bahan Ajar Akidah Akhlak Sebelum Validasi 

No Judul Tampilan 

1 

Cover Judul 
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2 Daftar Isi 

 

3 Peta Konsep 
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4 Uraian materi 

 

 

5 Tugas/latihan 

 

 



62 
 

2. Validasi Produk 

Penilaian kelayakan bahan ajar akidah akhlak kelas IV dengan materi kalimat 

Thayyibah dilakukan oleh ahli materi, dan ahli media. Masing-masing ahli tersebut 

mengisi penilaian instrumen validasi, dan uji lapangan terhadap guru dan siswa 

dengan tujuan  menguji kelayakan produk bahan ajar akidah akhlak kelas IV dengan 

materi kalimat thayyibah sebagai bahan evaluasi bagi peneliti untuk melakukan 

revisi, sehingga dapat diperoleh produk yang layak digunakan dan sesuai dengan 

buku panduan yang digunakan guru pada pembelajaran akidah akhlak disekolah.  

Setelah lembar angket diisi oleh semua validator, maka tahap selanjutnya adalah 

menghitung skor rata-rata dari setiap kriteria penilaian yang telah diberikan oleh 

masing-masing validator dan juga menghitung presentase kualitas bahan ajar akidah 

akhlak kelas IV dengan materi kalimat thayyibah. Hasil akhir dari rata-rata tersebut 

dituangkan pada sebuat tabel yang terdiri dari kolom aspek penilaian, kriteria 

penilaian, ∑ skor, ∑ per aspek, presentase skor kualitas, rata-rata pada tiap kategori 

kelayakan materi dan desain. 
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a. Validasi Ahli Materi Akidah Akhlak 

Validasi ahli materi akidah akhlak dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian. Pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu (1) 

kelayakan isi, (2) kelayakan materi, (3) dan kelayakan evaluasi, yang semuanya 

terdiri dari 12 pertanyaan, seluruhnya di isi oleh 2 ahli materi akidah akhlak. 

Adapun pengambilan data validasi oleh ahli materi akidah akhlak dilakukan 

untuk mendapatkan data produk yang sesuai. 

Tabel. 4.2  Validator Ahli Materi Akidah Akhlak 

No Kode Validator Instansi 

1 X1 Dosen PAI UIN Raden intan lampung 

2 X2 Dosen PAI UIN Raden intan lampung 

 

Tabel. 4.3 Hasil Validasi Awal Ahli Materi 

No 
Aspek 

Penilaian 

No. 

Pertanyaan 
X1 X2 ∑X 

Skor 

(%) 

Kategor

i 

1 Kelayakan Isi 

1 4 4 

33 82% 
Sangat 

layak 

2 4 4 

3 3 5 

4 4 5 

2 
Kelayakan  

Materi 

5 4 4 

33 82% 
Sangat 

layak 

6 4 5 

7 4 4 

8 4 
4 

 

3 
Kelayakan 

Evaluasi 

9 4 5 
34 85% 

Sangat 

layak 10 4 5 
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11 4 4 

12 4 4 

Rata-Rata 100 83% 
Sangat 

layak 

 

100%  82%   82%    85% 

80%    

60%     

40% 

20% 

0%     Kelayakan Isi    Kelayakan Materi  Kelayakan Evaluasi 

Gambar. 4.4 Grafik Hasil Validasi Awal Ahli Materi Akidah Akhlak 

Tabel . 4.5 Hasil Perhitungan Akhir Validasi Ahli Materi Akidah Akhlak 

No 
Aspek 

Penilaian 

No. 

Pertanyaan 
X1 X2 ∑X 

Skor 

(%) 

Kategor

i 

1 Kelayakan Isi 

1 4 5 

35 87% 
Sangat 

layak 

2 4 5 

3 4 5 

4 4 4 

2 
Kelayakan  

Materi 

5 4 4 

35 87% 
Sangat 

layak 

6 4 5 

7 4 5 

8 4 5 
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3 
Kelayakan 

Evaluasi 

9 4 4 

35 87% 
Sangat 

layak 

10 4 5 

11 4 5 

12 4 5 

Rata-Rata 105 87% 
Sangat 

layak 

 

100%  87%   87%    87% 

80%    

60%     

40% 

20% 

0%     Kelayakan Isi    Kelayakan Materi  Kelayakan Evaluasi 

Gambar. 4.6 Grafik Hasil Validasi Akhir Ahli Materi Akidah Akhlak 

 

Tabel. 4.7 Rekomendasi Perbaikan Dari Validator Ahli Materi 

No 
Kode 

dosen 
Rekomendaasi perbaikan Hasil perbaikan 

1  X1 1) Perbaiki evaluasi dengan 

menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

1) Evaluasi sudah diperbaiki 

dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan 
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benar 

2) Contohkan ilustrasi 

gambar yang relasi 

 

benar 

2) Gambar sudah diganti dan  

disesuaikan dengan materi 

2 X2 1) Tambahkan materi 1) Sudah ditambahkan materi 

dimodul akidah akhlak 

 

Tabel. 4.8 Perubahan Materi Sesuai Rekomendasi Validator Ahli Materi 

N

o 
Tampilan Materi Sebelum Validasi 

Tampilan Materi Sesudah 

Validasi 
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Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.1 dengan menggunakan perhitungan 

skala likert setiap aspek memiliki skor, skor 82%  untuk aspek kelayakan isi, 

skor 82% untuk aspek kelayakan materi, dan skor 85% untuk kelayakan 

evaluasi. Pada tahap validasi awal ahli materi akidah akhlak diperoleh skor 

83%. Pada tahap validasi awal ahli materi akidah akhlak diperoleh saran 

rekomendasi dari ke 2 validator terhadap bahan ajar akidah akhlak kelas IV 

materi kalimat thayyibah yang dapat dilihat pada tabel. 4.5 

Rekomendasi yang diberikan oleh validator ahli materi akidah ahklak 

dijadikan  sebagai acuan untuk memperbaiki materi produk bahan ajar akidah 

akhlak kelas IV materi kalimat thayyibah. Melanjutkan validasi akhir untuk 

mengetahui perubahan pada setiap aspek penilaian produk bahan ajar akidah 

akhlak dengan materi kalimat thayyibah. 

Dari perubahan materi yang dilakukan peneliti sesuai rekomendasi validator 

ahli materi akidah akhlak, selanjutnya peneliti melakukan validasi akhir. Setelah 

semua nilai dari ke dua ahli materi terkumpul, kemudiann peneliti menghitung 

presentase skor kualitas dari beberapa aspek pada bahan ajar akidah akhlak 

dengan menggunakan skala likert. Diperoleh hasil penilaian skor untuk aspek 

kelayakan isi, skor untuk aspek kelayakan materi, skor untuk aspek kelayakan 

evaluasi. Sehingga diperoleh rata-rata penilaian seluruh aspek pada bahan ajar 

akidah akhlak berbentuk modul dengan materi kalimat thayyibah. 
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b. Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian yang 

terdiri dari 3 aspek yaitu aspek visual, huruf, dan warna. Dari semua aspek 

tersebut terdiri dari 11 pertanyaan. Adapun pengambilan data validasi oleh ahli 

media ini, peneliti dilakukan sebanyak dua kali kebeberapa ahli media. 

Tabel. 5.1 Validator Ahli Media 

No Kode Validator Instansi 

1 Z1 Dosen FTK UIN Raden Intan Lampung 

2 Z2 Dosen FTK UIN Raden Intan Lampung 

 

Tabel. 5.2 Hasil Data Validasi Awal Ahli Media 

No 
Aspek 

Penilaian 

No. 

Pertanyaan 
X1 X2 ∑X 

Skor 

(%) 
Kategori 

1 
Kelayakan 

Visual 

1 3 4 

27 67% 
Cukup 

layak 

2 3 4 

3 3 3 

4 3 4 

2 
Kelayakan  

Huruf 

5 3 4 

27 67% 
Cukup 

layak 

6 3 3 

7 3 4 

8 3 4 

3 
Kelayakan 

Warna 

9 3 3 

18 60% 
Cukup 

layak 
10 3 3 

11 
3 

 
3 

Rata-Rata 72 64% Layak 
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100%  

80%  67%   67%    60% 

60%     

40% 

20% 

0%     Kelayakan visual    Kelayakan huruf  Kelayakan warna 

Gambar. 5.3  Grafik Hasil Validasi Awal Ahli Media Akidah Akhlak 

Tabel. 5.4 Hasil Data Validasi Akhir Ahli Media 

No 
Aspek 

Penilaian 

No. 

Pertanyaan 
X1 X2 ∑X 

Skor 

(%) 
Kategori 

1 
Kelayakan 

Visual 

1 3 4 

27 67% 
Cukup 

layak 

2 3 4 

3 3 3 

4 3 4 

2 
Kelayakan  

Huruf 

5 4 4 

27 77%  layak 
6 4 4 

7 4 3 

8 4 4 

3 
Kelayakan 

Warna 

9 3 3 

20 66% 
Cukup 

layak 
10 3 4 

11 
3 

 
4 

Rata-Rata 74 70%  layak 
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100%  

80%  67%   77%    66% 

60%     

40% 

20% 

0%     Kelayakan visual    Kelayakan huruf  Kelayakan warna 

Gambar. 5.5 Grafik Hasil Validasi Akhir Ahli Media Akidah Akhlak 

Tabel. 5.6 Rekomendasi Perbaikan Dari Validator Ahli Media 

No 
Kode 

dosen 
Rekomendaasi perbaikan Hasil perbaikan 

1 Z1 

1) Tambahkan sumber pada 

ilustrasi gambar 

2) Sesuaikan ukuran gambar 

1) Sumber sudah ditambahkan 

pada gambar 

2) Ukuran gambar sudah 

disesuaikan 

2 Z2 

1) Tambahkan peta konsep 

dan kata penghubungnya 

2) Gambar harus lebih 

kontekstual 

3) Jenis huruf harus 

disesuaikan 

4) Sajikan dengan sistematis 

1) Peta konsep dan kata 

penghubung sudah 

ditambahkan 

2) Gambar sudah diperbaiki 

3) Huruf sudah diperbaiki 

4) Modul sudah dibuat dengan 

sistematis prosedur 
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Tabel. 5.7 Perubahan desain/Media Sesuai Rekomendasi Validator Ahli Media 

N

o 

Tampilan Desain/Media Sebelum 

Validasi 

Tampilan Desain/Media Sesudah 

Validasi 

1 

 

 

 

 

2 
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3 

 

 

 

 

4 
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Berdasarkan tabel 5.2 diatas hasil validasi awal ahli media diatas masing-

masing aspek memiliki skor ang berbeda, skor 67% untuk aspek visual, skor 

67% untuk aspek huruf, skor 60% untuk aspek warna. Berdasarkan tabel 5.2 

diatas masih banyak kekurangan pada bahan ajar akidah akhlak pada setiap 

aspeknya, peneliti melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan 

ahli media yang dapat dilihat pada tabel  5.6. 

Dari keterangan rekomendasi perkembangan, desain bahan ajar dengan 

bentuk modul yang peneliti buat mengalami perbaikan dan perubahan, hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 5.6, hasil perubahan desain akhir dapat 

dilihat pada tabel 5.7. dilakukan perubahan berdasarkan rekomendasi untuk 

mengetahui perubahan penilaian pada setiap aspek tersebut. 

Berdasarkan tabel validasi  akhir pada setiap aspek  adalah skor 67% untuk 

aspek visual, skor 77% untuk aspek huruf, skor 66% untuk aspek warna. 

Sehingga diperoleh rata-rata 70% untuk semua aspek yang berarti bahan ajar 

akidah akhlak kelas IV dengan materi kalimat thayyibah layak untuk digunakan. 
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2.  Hasil Uji Coba Produk 

Dalam melakukan uji coba produk ini, peneliti melakukan uji coba lapangan 

terhadap guru dan siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

produk bahan ajar akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah jika diterapkan 

dalam sebuah sekolah, terutama respon guru terhadap kelayakan isi modul yang 

digunakan dikelas. Uji coba lapangan dilakukan kepada 2 guru dan 29 siswa MIN 

Brebes Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menjelaskan terlebih dahulu 

materi yanga ada pada modul sebelum dinilai oleh guru dan untuk penilaiannya 

terhadap siswa, peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada guru, kemudian guru 

menjelaskan kepada siswa tata cara belajar menggunakan modul dan cara 

Penilaiannya. 

a. Hasil Uji Coba Kelayakan Bahan Ajar Akidah Akhlak Dengan Materi 

Kalimat Thayyinah Terhadap Respon Guru. 

Tanggapun guru terhadap pembuatan bahan ajar akidah akhlak dengan 

materi kalimat thayyibah yang berbentuk modul yaitu berjumlah 2 guru MIN 

Brebes Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kategori sangat baik. 
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Berikut disajikan hasil respon uji coba produk bahan ajar akidah akhlak pada 

2 guru akidah akhlak berdasarkan 3 aspek penilaian berupa aspek kelayakan 

visual, kelayakan huruf, dan kelayakan warna, yang terdiri dari 11 pertanyaan. 

Tabel. 6.1 Daftar Nama Guru Pada Uji Coba Pengembangan Bahan Ajar 

Akidah Akhlak 

No Nama Guru Asal Sekolah Kode Guru 

1 Badriyah, S.Pd.I MIN brebes G1 

2 Asepudin, S.Pd.I MIN Brebes G2 

 

Tabel. 6.1 Hasil Data Respon Guru 

No 
Aspek 

Penilaian 

No. 

Pertanyaan 
X1 X2 ∑X 

Skor 

(%) 

Kategor

i 

1 Kelayakan Isi 

1 4 4 

33 82% 
Sangat 

layak 

2 4 4 

3 4 4 

4 4 5 

2 
Kelayakan  

Materi 

5 4 4 

35 87% 
Sangat 

layak 

6 5 4 

7 5 5 

8 4 4 

3 
Kelayakan 

Evaluasi 

9 5 4 

35 87% 
Sangat 

layak 

10 4 4 

11 4 4 

12 5 5 

Rata-Rata 103 85% 
Sangat 

layak 
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Hasil penilaian guru terhadap pengembangan bahan ajar akidah akhlak 

dengan materi kalimat thayyibah di MIN Brebes Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

100% 82%   87%    87% 

80%         

60%     

40% 

20% 

0%     Kelayakan Isi    Kelayakan Materi  Kelayakan Evaluasi 

Gambar. 6.2 Grafik Hasil Validasi Respon Guru 

Dari tabel diatas masing-masing aspek memiliki nilai skor 82% untuk aspek 

kelayakan isi, skor 87% untuk aspek kelayan materi, skor 87% untuk kelayakan 

evaluasi, dengan rata-rata skor 85% untuk semua aspek. 
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b. Hasil Uji Coba Kelayakan Modul Akidah Akhlak Terhadap Siswa 

Uji coba lapangan terhadap siswa dilakukan dengan dua uji coba, yaitu uji 

coba skala kecil yang terdiri dari 5 siswa, dan uji coba skala besar yang terdiri 

dari 29 siswa. Sebelum melakukan penilaian siswa terlebih dahulu diarahkan 

untuk membaca modul yang sudah disiapkan oleh peneliti. Setelah melakukan 

pembelajaran, peniliti menyebarkan angket  respon kepada siswa, angket respon 

terdiri dari 5 pertanyaan. 

Dibawah ini merupakan data siswa kelas IV MIN bebes kabupaten tulang 

bawang barat. Nama data peserta uji coba dapat dilihat pada lampiran dan uji 

coba dapat dilihat pada tabel 6.3. 

Tabel. 6.3 Hasil Data Uji Coba Skala Kecil Bahan Ajar Akidah Akhlak 

Kode 

Siswa 

Jumlah 

Pertanyaan 
Jumlah Skor Skor (%) Keterangan 

4 

5 
13 65% Sangat baik 

10 18 90% Sangat baik 

19 16 80% Sangat baik 

26 17 85% Sangat baik 

29 17 85% Sangat baik 

 Rata-Rata 81% Sangat baik 
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Dari hasil data diatas, siswa dengan nomor 4 mempunyai skor 65%, siswa 

nomor 10 mempunya skor 90%, siswa nomor 19 mempunyai skor 80%, siswa 

nomor 26 mempunya skor 85%, dan siswa dengan nomor 29 mempunyai skor 

85%. Sehingga menghasilkan hasil akhir rata-rata 81% dan termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

Tabel. 6.4 Hasil Data Uji Coba Skala Besar Bahan Ajar Akidah Akhlak 

Kode Siswa 
Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

Skor 
Skor (%) Keterangan 

1 

5 

 

 

18 90% Sangat baik 

2 17 85% Sangat baik 

3 17 85% Sangat baik 

4 13 65% Cukup baik 

5 18 90% Sangat baik 

6 17 85% Sangat baik 

7 18 90% Sangat baik 

8 17 855 Sangat baik 

9 18 90% Sangat baik 

10 18 90% Sangat baik 

11 17 85% Sangat baik 

12 18 90% Sangat baik 

13 17 85% Sangat baik 

14 18 90% Sangat baik 

15 18 90% Sangat baik 
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16 

 

 

 

18 90% Sangat baik 

17 18 90% Sangat baik 

18 17 85% Sangat baik 

19 16 80% Sangat baik 

20 18 90% Sangat baik 

21 17 85% Sangat baik 

22 17 85% Sangat baik 

23 17 85% Sangat baik 

24 18 90% Sangat baik 

25 17 85% Sangat baik 

26 17 85% Sangat baik 

27 16 80% Sangat baik 

28 17 85% Sangat baik 

29 17 85% Sangat baik 

Rata-Rata 580 86% Sangat baik 
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B. Analisis Data 

1. Produk Hasil Pengembangan 

Pengembangan penelitian memiliki tujuan menghasilkan bahan ajar modul 

akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah kelas IV MIN Brebes Tulang 

Bawang Barat, terdapat beberapa submateri diantaranya adalah kalimat hauqalah, 

dan kalimat assalamualaikum. 

Penelitian ini dilakukan untuk megembangkan bahan ajar akidah akhlak dengan 

materi kalimat thayyibah yang berbentuk modul. Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu analisis produk yang akan dikembangkan, mengembangkan 

produk awal, validasi ahli, revisi, uji coba skala kecil, dan uji coba skala besar. 

2. Perbandingan Hasil Validasi Awal Dan Validasi Akhir 

1. Validasi Ahli Materi 

Penilaian oleh materi akidah akhlak terdiri dari 2 responden yang terdiri dari 

3 aspek, yaitu kualitas isi, kelayakan materi, dan evaluasi, yang terdiri dari 12 

pertanyaan. Aspek kualitas isi memiliki skor tertinggi di awal validasi dengan 

persentase 82% dan diakhir validasi setelah perbaikan sesuai saran rekomendasi 

dari ahli materi akidah mengalami kenaikan dengan persentasi 87%, sedangkan 

pada aspek materi pada validasi awal memliki persentase 82% dan mengalami 

kenaikan setelah perbaikan dengan persentase 87%, pada aspek evaluasi 
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memperoleh skor 85%, dan setelah mendapatkan perbaikan memiliki persentase 

87%. Dengan demikian validasi ahli materi memperoleh skor dengan rata-rata 

persentase akhir yaitu 87% dengan kategori sangat layak. Pada gambar 7.1 

merupakan perubahan skor validasi awal dan validasi akhir materi akidah 

akhlak. 

100% 82% 87%      82%    87%      85%     87% 

80% 

60%     

40% 

20% 

0%  kualiatas isi kelayakan materi kelayakan evaluasi 

Gambar, 7.1 Grafik Perbedaan Validasi Wal Dan Validasi Akhir 
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2. Validasi Ahli Media 

Penilaian oleh ahli media terdiri dari 2 responden yang terdiri dari 3 aspek, 

yaitu visual, huruf, dan warna, yang terdiri dari 11 pertanyaan. Aspek visual 

memiliki skor di awal validasi dengan persentase 67% dan diakhir validasi 

setelah perbaikan sesuai saran rekomendasi dari ahli media tidak mengalami 

kenaikan dengan persentasi tetap 67%, sedangkan pada aspek huruf pada 

validasi awal memliki persentase 67% dan mengalami kenaikan setelah 

perbaikan dengan persentase 77%, pada aspek warna memperoleh skor 60%, 

dan setelah mendapatkan perbaikan memiliki persentase 66%. Dengan demikian 

validasi ahli media memperoleh skor dengan rata-rata persentase akhir yaitu 

70% dengan kategori layak. Pada gambar 7.1 merupakan perubahan skor 

validasi awal dan validasi akhir 

100% 

80% 67% 67%      66%   77%      60%    66% 

60%     

40% 

20% 

0%       visual  huruf       warna 

 

Gambar, 7.1 Grafik Perbedaan Validasi Awal Dan Validasi Akhir 
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3. Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bahan ajar akidah akhlak dilakukan yang pertama pada 2 guru 

akidah akhlak MIN brebes tulang bawang barat, untuk mengetahui respon guru 

terhadap kesesuaian dan kelayakan bahan ajar dengan materi kalimat thayyibah. Uji 

coba yang kedua yaitu terhadap respon 29 siswa kela IV min brebes dengan materi 

kalimat thayyibah yang diujikan dengan dua uji coba, yaitu skala kecil dan skla 

besar. Berikut grafik hasil uji coba bahan ajar akidah akhlak dengan materi akidah 

akhlak terhadap siswa. 

 

100%    90%    85%  85% 

80%  65%    80% 
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Gambar. 7.2 Hasil Uji Coba Skala Kecil Siswa Terhadap Modul AKidah 

Akhlak 
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*keterangan 

Angkat 4,10,19,26,29 = kode siswa/urutan siswa 
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Gambar. 7.3 Hasil Uji Coba Skala Besar Siswa Terhadap Modul AKidah 

Akhlak 

*keterangan 

Angkat 1 yaitu hanya satu siswa yang merespon pengembangan bahan ajar dengan 

persentase 65% dengan kode siswa (4) 

Angkat 2 yaitu 2 satu siswa yang merespon pengembangan bahan ajar dengan 

persentase 80% dengan kode siswa (19,27) 

Angkat 12 yaitu 12 siswa yang merespon pengembangan bahan ajar dengan 

persentase 85% dengan kode siswa (2,3,6,8,11,13,18,21,22,23,25,26,28,29) 

Angkat 14 yaitu 14 siswa yang merespon pengembangan bahan ajar dengan 

persentase 90% dengan kode siswa (1,5,7,9,10,12,14,15,16,17,20,24) 
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Dari kedua hasil uji coba terhadap bahan ajar akidah akhlak, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwasanya pengembangan bahan ajar akidah akhlak 

dengan materi kalimat thayyibah ini mendapat respon yang sangat baik untuk 

dikembangkan dan diterapkan pada pembelajaran di MIN brebes tulang bawang 

barat 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Produk Hasil Pengembangan 

Produk hasil pengembangan berupa bahan ajar akidah akhlak dengan materi 

kalimat thayyibah yang berbentuk modul ini memiliki beberapa kelebihan baik 

secara internal maupun eksternal antara lain: 

a) Kelebihan 

Secara internal modul ini memeliki beberapa kelebihan yaitu : (1) modul 

dapat digunakan sebagai bahan ajar al-ternatif disekolah-sekolah, (2) modul ini 

memberikan pengetahuan baru baik bagi guru ataupun siswanya, (3) produk 

hasi pengembangan ini dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran berikutnya, 

(4) produk hasil pengembangan dapat digunakan sebagai penuntun 

pembelajaran secara mandiri. 

 



87 
 

b) Kekurangan 

Adapun kelemahan produk pengembangan berupa modul dengan materi 

kalimat thayyibah kelas IV MIN Brebes Kabupaten Tulang Bawang Barat ini 

antara lain : (1) hanya digunakan pada sekolah yang mayoritas muslim karena 

materinya adalah tentang keislaman, (2) masih kurang dalam desain 

pembelajarannya dan desain modulnya, (3) peneliti masih merasa produk ini 

harus dikembangkan lagi untuk mendapatkan persentase yang maksimal, (4) 

peneliti masih merasa produk ini mempunyai kekurangan dalam referensi 

materi maupun pembuatan soal-soal latihan mandiri maupun kelompok. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya didapat 

kesimpulan penelitian sebagai berikut :. 

1. Bahan ajar yang dihasilkan adalah bahan ajar akidah akhlak kelas IV MIN 

Brebes Kabupaten Tulang Bawang barat dengan materi kalimat thayyibah. 

2. Bahan ajar yang dihasilkan adalah bahan ajara akidah akhlak yang berbentuk 

modul. 

3. Uji coba produk ,modul akidah akhlak menghasilkan persentase rata-rata yaitu 

81% dengan predikat sangat baik. 

B. Saran  

Setelah penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis akan 

menyampaikan sedikit saran, yakni sebagai berikut : 

1. Bahan ajar yang dikembangkan masih perlu dimaksimalkan lagi terutama pada 

desain dan pembuatan soal 

2. Harus diperbanyak materi tentang kalimat thayyibah terutama pelajaran akidah 

akhlak 

 



LAMPIRAN PENELITIAN DI MIN BREBES TULANG BAWANG BARAT 

 

Kegiatan pembagian modul oleh guru akidah akhlak pada siswa kelas IV MIN Brebes.

 

siswa sedang membaca dan mengerjakan soal latihan dari modul akidah akhlak. 



 

 

Guru sedang menjelaskan materi yang ada didalam modul pembelajaran akidah akhlak. 

 

Siswa sedang mengisi angket yang sudah dibagikan. 



 

Siswi sedang mengisi angket yang sudah dibagikan. 

 

Foto bersama siswa dan siswi kelas IV MIN Brebes. 



 

Foto bersama walikelas dan guru mata pelajaran akidah akhlak. 


