
1    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Pembelajaran bahasa arab di Indonesia telah mengalami sejarah panjang, karena dapat dipastikan bahwa masuknya bahasa arab ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam itu sendiri ke negeri ini1. Ahmad ‘abd Syakur menyatakan bahwa bahasa arab masuk ke indonesia abad ke 7-8 M sesuai dengan hasil muktamar yang dilakukan oleh pakar sejarah di medan pada tahun 1963.2 Bahasa arab selain menjadi bahasa al-Quran, juga merupakan bahasa yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Karena bahasa arab diakui sebagai bahasa agama, maka bahasa arab diajarkan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, bahkan secara kurikuler di tingkat Madrasah, bahasa arab menempati posisi sebagai mata pelajaran wajib,3 maka di lembaga-lembaga pendidikan menggalakkan program baca-tulis al-Quran, dengan harapan siswa dapat membaca al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu, program tersebut dapat menunjang proses pembelajaran bahasa arab. Kemudian pembelajaran bahasa arab pun berkembang dengan fokus bahasa arab sebagai media memahami agama dengan munculnya pesantren-pesantren salaf di tanah air. Meski pola pengajaran bahasa arab dalam bentuk ini sangat dominan berlaku di berbagai pondok pesantren salaf hingga kini dan di akui                                                            1. Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010), hlm. 79 2. Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, dari pendekatan Kominukatif ke Komunikatif Kambiumi, (Yogykarta : Pedagogia, 2010), hlm. 51 3. Ibid, hlm. 54 



2    kontribusinya dalam memberikan pemahaman umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya, namun tuntutan dunia komunikasi global pada gilirannya menggiring perubahan baru dalam pola pembelajaran bahasa arab yaitu pembelajaran bahasa arab sebagai media komunikasi. Dibalik itu semua timbul sebuah permasalahan yaitu proses pembelajaran bahasa arab dan program baca-tulis al-Quran di sekolah-sekolah seakan berjalan sendiri-sendiri. Keduanya tidak saling menyapa, kurang mewarnai serta kurang maksimal memberikan sumbangsih keilmuan. Sejatinya bahasa arab dan al-Quran diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya akan saling membutuhkan.4 Terkait hal ini, penulis menawarkan belajar bahasa arab terintegrasi al-Quran yaitu pembelajaran bahasa arab yang materinya diintegrasikan dengan ayat-ayat al-Quran.   Sistem kesatuan (nizham al-wihdah/united system)5 disebut juga sebagai sistem integrasi karena bahasa Arab dipandang sebagai sebuah pelajaran yang terdiri atas bagian-bagian integral yang saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain. Sistem kesatuan adalah kita memandang bahasa Arab sebagai kesatuan dari beberapa unit yang saling menguatkan, bukan cabang-cabang yang berdiri sendiri. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, ada beberapa kategorisasi kemampuan yang dipelajari. Kategorisasi itu adalah mendengar (al-istima’), dialog (al-hiwar), membaca (al-qiro‘ah) struktur (al-tarkib), menulis (al-kitabah), hapalan (al-mahfuzhat) termasuk apresiasi sastra                                                            4. Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010), hlm. 131 5. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2014), hlm. 111 



3    (al-tadzawwuq al-adabi). Tujuan pembelajam bahasa Arab dengan sistem ini adalah agar para pelajar menguasai pelajaran bahasa Arab baik secara lisan maupun tulis.6  Tujuan dari bahasa arab integratif adalah menggabungkan bahasa arab dengan berbagai bidang ilmu, termasuk mengaitkannya dengan al-Quran.7 Bahasa arab dan al-Quran seperti dua sisi mata uang yang yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Terdapat kaitan erat antara al-Quran dengan bahasa arab, kemungkinan kesulitan pelajar menguasai ilmu bahasa arab adalah karena mereka jauh dari al-Quran.8  Pada kenyataannya, materi pembelajaran bahasa arab al-Quran masih sangat jarang dipelajari, dan materi pembelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah islam maupun di madrasah, kebanyakan materi pembelajaran bahasa arab di ambil dari kosakata-kosakata dengan tema kehidupan sehari-hari tanpa mengaitkan dengan ayat al-Quran. Perlu digarisbawahi, bahwa integrasi bahasa arab dan al-Quran bukanlah satu-satunya cara mengatasi kesulitan siswa dalam belajar bahasa arab. Ini hanya seperangkat alat untuk mencoba mengatasi kesulitan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran bahasa arab, maka bahan ajar sangat menentukan hasil belajar. Tanpa adanya bahan ajar atau materi pembelajaran, guru akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran. Begitu pula halnya siswa, tanpa bahan ajar akan menemui hambatan untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran, apalagi jika guru menyampaikan dan                                                            6. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2014), hlm. 111-112  7. Ibid, hlm. 114 8. Ibid, hlm. 186 



4    mengemukakan materi dengan cepat dan kurang jelas, maka siswa dapat kehilangan arah dan jejak, sehingga tidak mampu mencerna dan menelusuri kembali apa yang telah disampaikan oleh guru. Dalam kurikulum 2013, bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan yang hasil akhirnya peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills).9 Dalam pembelajaran bahasa Arab, materi, proses dan evaluasi pembelajaran seharusnya meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik yang merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan faktor sikap, yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab.10  Pada Kurikulum 2013, proses pembelajaran harus berbasis peserta didik, mereka mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Proses pembelajaran seperti ini harus didukung oleh tenaga pendidik yang mampu mempersiapkan pembelajaran dan merancangnya sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Idealnya materi pembelajaran bahasa Arab yang baik adalah materi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajar dan tujuan dari                                                            9. Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta : Gava Media, 2014), hlm. 4 10. Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, dari pendekatan Kominukatif ke Komunikatif Kambiumi, (Yogykarta : Pedagogia, 2010), hlm. 126-128 



5    pembelajaran, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang hanya menggunakan materi pembelajaran seadanya tanpa menyesuaikan dan mengembangkan dengan karakteristik pembelajar maupun tujuan dari pembelajaran. Oleh sebab itu, bahan ajar yang disusun seharusnya dapat menumbuhkan rasa keingintahuan dan motivasi siswa terhadap materi pelajaran sehingga akan meningkatkan keterampilan proses siswa dalam mendapatkan pengetahuan yang baru. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, dalam proses pembelajaran bahasa arab di madrasah-madrasah yang peneliti kunjungi, madrasah-madrasah tersebut menggunakan kurikulum bahasa Arab dari Kementerian Agama yaitu kurikulum 2013, kemudian dimasing-masing madrasah memiliki program lancar membaca al-Quran dan tahfiz al-Qur’an dengan tujuan agar siswa mampu membaca al-Quran dengan baik dan lancar serta menghapal ayat-ayat al-Quran, kedua program ini sangat diminati oleh siswa, tergambar dari antusias mereka dalam mengikuti kedua program ini cukup tinggi dan hasil belajar dari kedua program di atas cukup baik. Adapun bahan ajar pembelajaran bahasa Arab yang digunakan oleh guru bahasa Arab di kelas VII Madrasah Tsanawiyah menggunakan bahan ajar kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh kementrian agama Republik Indonesia, namun berdasarkan keterangan dari guru dan murid buku tersebut memiliki kekurangan dari hal-hal sebagai berikut : 1. Materi pelajaran dalam buku Kementrian Agama RI belum diintegrasikan dengan program-program yang ada di madrasah-madrasah yang peneliti kunjungi, yaitu program lancar membaca al-Quran dan tahfiz. Sehingga kosa 



6    kata yang terkandung dalam bahan ajar yang tersedia masih sulit dipahami siswa, oleh sebab itu dibutuhkan bahan ajar bahasa arab yang lebih  mudah dipahami siswa dengan mengintegrasikan materi pelajaran bahasa arab dengan ayat al-Quran dengan tujuan memudahkan siswa memahami materi pelajaran dan juga mengintegrasikan materi pelajaran bahasa arab dengan program lancar membaca al-Quran dan tahfiz al-Quran. 2. Pada cover Buku Kementrian Agama Republik Indonesia dituliskan “Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013”. Pendekatan saintifik merupakan hal yang baru khususnya dalam pembelajaran bahasa arab sehingga perlu ada pedoman untuk guru melaksanakannya. Dalam buku tersebut tidak disediakan langkah-langkah pembelajaran saintifik sehingga guru kesulitan menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran dan akhirnya mengajarkan materi yang ada dengan cara yang sudah biasa mereka lakukan. Maka peneliti mencoba mendesain bahan ajar bahasa arab dengan pendekatan saintifik yang dilengkapi dengan langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan dalam Kurikulum 2013. 3. Dalam pembelajaran bahasa arab pada kurikulum 2013, guru dituntut untuk mampu melakukan penilaian autentik, hanya saja guru belum mampu merancang penilaian autentik terutama untuk penilaian sikap dan keterampilan siswa. Oleh karena itu peneliti mencoba merancang format untuk penilaian autentik guna untuk membantu rekan-rekan guru bahasa arab yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah. 



7    4. Nilai hasil belajar siswa rendah, dilihat dari nilai ulangan harian siswa lebih dari 30 % belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya latar belakang pendidikan siswa yang berasal dari Sekolah Dasar (SD) yang belum mempelajari bahasa arab secara khusus, kemampuan inetelegensi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. Selain itu guru yang menyampaikan materi pelajaran juga memberi dampak terhadap hasil belajar siswa. Faktor lain yang juga mempengaruhi hasil belajar adalah materi yang termuat dalam bahan ajar, metode, pendekatan ataupun strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di atas, menurut peneliti, yang mungkin untuk dikembangkan adalah bahan ajar dan juga pendekatan pembelajaran bahasa arab sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa. 
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah validitas, praktikalitas dan efektifitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Qur’an dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah? 
C. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menghasilkan bahan ajar bahasa Arab integratif al-Qur’an dengan 



8    pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah 2. Mengetahui validitas, praktikalitas dan efektifitas bahan ajar bahasa Arab integratif al-Qur’an dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang dikembangkan Adapun manfaat yang di harapkan dari pengembangan ini adalah dihasilkannya desain bahan ajar bahasa arab dengan pendekatan saintifik dan terintegrasi ayat-ayat al-Quran guna membantu siswa lebih akrab dengan kosa kata bahasa arab yang terintegrasi al-Quran terkait dengan tema dalam materi pembelajaran. Selain itu dengan dimasukkannya ayat-ayat al-Quran pada bahan ajar, diharapkan siswa lebih percaya diri berkomunikasi menggunakan bahasa arab khususnya dilingkungan sekolah. Bahan ajar bahasa Arab integratif al-Qur’an dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa arab. Bagi satuan pendidikan bisa menjadi satu masukan untuk mempertimbangkan penerapan pengintegrasian bidang ilmu terkait materi pelajaran. Tidak hanya untuk bidang studi bahasa arab, namun juga untuk seluruh bidang studi lainnya sesuai kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan.   



9    D. Spesifikasi Produk Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini menghasilkan produk berupa bahan ajar bahasa Arab integratif al-Qur’an dengan pendekatan saintifik bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah berjudul   ������� ة
������ ���� �����ر�� ا ا��
���ا���� ا��
��� ا������ ا����
Bahasa arab yang mudah terintegrasi al-Quran 

dengan Pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 Adapun spesifikasi materi pembelajaran sebagai berikut: 1. Bahan ajar : Penyajian dalam bahan ajar bahasa Arab ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang digunakan di kelas VII Madrasah Tsanawiyah di Provinsi Riau yang diintegrasikan dengan ayat- ayat al-Qur’an menggunakan pendekatan saintifik dengan contoh-contoh dan latihan-latihan dari ayat-ayat Al-Qur’an serta dilengkapi dengan gambar-gambar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa 2. Pendekatan : Pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan saintifik yaitu pendekatan yang mencakup kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasi yang diharapkan dapat mendorong rasa keingintahuan peserta didik sehingga dapat meningkatkan aktifitas dan keterampilan proses peserta didik. 3. Metode pembelajaran : Materi pembelajaran yang ada dalam bahan ajar disampaikan dengan metode campuran (intiqoiyah) yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab.  



10    4. Evaluasi Pembelajaran : Evaluasi pembelajaran berupa latihan-latihan yang disajikan dengan banyak variasi bentuk soal seperti Ijabah qaṣirah, ikhtiyar muta’addid, ṣawab khata’, muzawajah dan soal uraian. 5. Komponen bahan ajar terdiri dari : - Sampul depan,  - Kata Pengantar,  - Transliterasi Arab-Indonesia - Daftar isi,  - Petunjuk penggunaan buku (buku guru) - KI dan KD - Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) - Tahap-tahap pendekatan saintifik (buku siswa) - Halaman awal bab pelajaran  - Materi pembelajaran - Kamus keci l  - Daftar rujukan  
E. Defenisi Operasional 1. Research and Developement adalah metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, metode, strategi, cara, prosedur tertentu yang 



11    lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif dan bermakna.11 Dalam penelitian pengembangan ini produk yang dihasilkan adalah bahan ajar bahasa arab.  2. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau seperangkat pengetahuan ilmiah yang dijabarkan dari kurikulum untuk disampaikan atau dibahas dalam proses belajar mengajar agar sampai pada tujuan yang telah ditetapkan12 yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.13 Bahan ajar yang dihasilkan dalam pengembangan ini berupa modul pembelajaran bahasa arab integratif al-Quran. 3. Integrasi adalah penggabungan,14 yaitu upaya untuk menyatupadukan atau menggabungkan suatu keilmuan dengan keilmuan lainnya sehingga menjadi suatu yang utuh dalam suatu pembelajaran. Dalam bahan ajar yang peneliti kembangkan digabungkan antara pembelajaran bahasa arab dengan pembelajaran al-Quran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. 4. Pendekatan saintifik erat kaitannya dengan metode saintifik (ilmiah) yang pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang                                                            11 Nusa Putra, Research and Developement Penelitian Pengembangan : Suatu Pengantar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 67 12. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 22 13.Diambil dari https://cdbahanajar.wordpress.com/2012/03/05/pengertian-bahan-ajar-pengembangan-bahan-ajar/ pada tanggal 10 Januari 2018 14. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet. Ke-27, (Jakarta : PT. Ramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 326 



12    dibutuhkan untuk mengumpulkan data.15 Saintifik dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. 5. Validitas adalah ketepatan penilaian terhadap apa yang seharusnya dinilai.16 Validitas merupakan keabsahan produk yang dihasilkan. Validitas produk meliputi validitas isi dan validitas konstruksi yang dirancang dalam perangkat pembelajaran dan dilakukan oleh para pakar dengan menggunakan lembar validitas 6. Praktikalitas merupakan tingkat kemudahan dan kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan.17 Praktikalitas perangkat pembelajaran diketahui dari pengamatan keterlaksanaan RPP, angket respon siswa dan guru yang memberikan hasil baik. 7. Efektivitas produk berkaitan dengan dampak produk terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa.18 8. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajrnya.19 Hasil belajar yang secara garis besar berdasarkan taksonomi bloom adalah ranah kognitif, afektif dan psikomotor.                                                               15. Ridwan. Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013. (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm. 50 16. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 12 17. Ibid, hlm. 12 18. Ibid, hlm. 12 19. Ibid, hlm. 22 


