
333    BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  
A. Kesimpulan 

Berdasarkan  pengembangan  dan  uji  coba  bahan ajar bahasa arab 

integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang telah 

dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa Hasil validasi bahan ajar masuk dalam 

kategori sangat valid dengan nilai 3,59. Respon siswa berada pada kategori praktis 

dengan nilai 3,29, sedangkan repon guru berada pada kategori sangat praktis 

dengan nilai 3,50 serta berpengaruh secara signifikan dengan nilai T hitung 

sebesar 3,242 sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah. 

A. Implikasi 

Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan bahan ajar bahasa arab 

integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang valid, 

praktis dan efektif. Penggunaan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan 

pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Selain meningkatakan hasil belajar aspek 

pengetahuan, bahan ajar ini juga dapat meningkatkan hasil belajar afektif dan 

psikomotor. 

Pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan 

saintifik pada kurikulum 2013 dapat dilakukan oleh guru bahasa arab lainnya. 

Validitas, praktikalitas dan efektivitas tetap menjadi perhatian dalam 



334    pengembangan bahan ajar karena menentukan kualitas perangkat yang 

dikembangkan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengembangan yang peneliti lakukan dalam disertasi ini belum mencakup 

semua langkah ataupun tahapan yang berdasarkan model pengemabangan 

Borg and Gall. Hal ini karena peneliti memiliki banyak keterbatasan 

diantaranya dari segi waktu dan juga keuangan. Oleh karena itu sangat baik 

bagi peneliti selanjutnya yang memiliki waktu penelitian multi tahun dan juga 

memiliki keuangan yang cukup untuk melakukan kesleruhan tahapan yang 

ada agar produk yang dihasilkan lebih baik lagi. 

2. Bagi guru bahasa arab MTs berdasarkan hasil validitas, praktikalitas, dan 

efektifitas, Bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan 

saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII MTs dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan ajar 

3. Dalam melaksanakan pembelajaran dengan Bahan ajar bahasa arab integratif 

al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas 

VII MTs hendaknya perencanaan dibuat sangat matang dengan 

pembertimbangkan waktu yang tersedia. 

4. Bagi peneliti lain, agar dapat mengembangkan Bahan ajar bahasa arab 

integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi 

siswa kelas VIII dan kelas IX MTs atau mengembangkan Bahan ajar bahasa 



335    arab integratif al-Quran dengan menggunakan pendekatan, metode atau 

model pembelajaran yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


