
192  BAB III METODE PENELITIAN  A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa arab. Proses pembelajaran yang dilakukan seharusnya dilengkapi dengan aktivitas mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Aktivitas mengamati dapat dilakukan di kelas, sekolah atau di luar sekolah sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh sebab itu, guru guru perlu bertindak sebagai fasilitator dan atau motivator belajar, dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar.1 Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik umumnya melibatkan kegiatan pengamatan yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkronstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik, menganalisis data,                                                            1. Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013 (Jakarta : Bumi Aksara. 2015), hlm. 50 



193  menganalisis data dan mengkomunikasikan konsep, prinsip atau hukum yang ditemukan.2 2. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencari, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan menguji keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna.3  B. Model Pengembangan Pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah menggunakan Model Borg and Gall.  Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik yang valid, praktis dan efektif, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau Research and Developmen. (R&D) adalah metode penelitian untuk mengembangkan produk atau menyempurnakan produk.4 Berdasarkan 10 langkah model pengembangan Borg and Gall yang telah dijelaskan pada bab 2, peneliti melakukan pengembangan bahan ajar bahasa arab                                                            2 Hosnan. Loc. cit 3 Nusa Putra, Reseach & Development, Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar, Cetakan II (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 67 4 Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan 
& Tenaga Kependidikan. Jakarta: Prenada Media, 243 



194  integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah dengan menyederhanakan langkah tersebut. Penyederhanaan ini dilakukan berdasarkan pernyataan Borg and Gall yang mengatakan  
“if you plan to do an R&D project for a thesis and dissertation, you should 

keep these caution in mind, it is best to undertake a small-scale project that 

involves a limited amount of original instructional design, also, unless you have 

substantial financials resources, you will need to avoid expensive instructional 

media, such as a film and synchronized slide-tape, another way to scale down the 

project is to limit developement to just a few step of the R&D cycles”.5 Artinya  “Jika anda berencana untuk melakukan proyek R&D untuk tesis atau disertasi, anda harus berfikir dengan cermat, yang terbaik adalah melakukannya dalam proyek skala kecil yang melibatkan jumlah subjek uji coba yang terbatas dengan desain instruksional dibuat oleh peneliti. Jika anda tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar, anda perlu menghindari media pembelajaran yang mahal, seperti film dan disinkronkan-tipe slide, cara lain untuk menurunkan projek penelitian dengan membatasi penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus R&D”. Pernyataan Borg and Gall tersebut diperkuat dengan pernyataan adelina hasyim yang mengatakan bahwa 10 langkah model pengembangan Borg and Gall, untuk langkah ke 8-10 memerlukan waktu dan dana yang tidak sedikit, jika                                                            5 Borg and Gall dalam Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah, (Bandar Lampung : Media Akademi, 2016), hlm. 86-91 



195  penelitian proyek dalam waktu multi tahun dan ada dana yang cukup dari pemerintah atau swasta, maka sepuluh langkah Borg and Gall dapat dilakukan.  yaitu : 
1. Research and Information Collecting (melakukan penelitian dan pengumpulan informasi) Tahap ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap guru bidang studi Bahasa arab dan rumpun PAI dan juga observasi selama proses ` pembelajaran untuk mengetahui bahan ajar yang digunakan oleh guru bidang studi dan satuan pendidikan. Informasi juga dikumpulkan dengan melihat hasil ulangan harian siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Selanjutnya dilakukan pengamatan bahan ajar yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa arab integratif dan pengumpulan sumber rujukan/kajian pustaka. 
2. Planning (melakukan perencanaan) Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum dan analisis siswa di satuan pendidikan, penetapan tujuan penelitian yaitu mengembangkan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa madrasah tsanawiyah. Selanjutnya melakukan uji coba melalui seminar proposal pada program pascasarjana UIN SUSKA RIAU. 
3. Develop (Tahap pengembangan) Tahap ini adalah tahap mendesain produk awal berupa bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang mencakup penyaiapan materi 



196  pembelajaran, penyusunan bahan ajar dan juga alat evaluasi. Adapun instrumen penelitian yang disusun peneliti mencakup instrumen validasi, instrumen praktikalitas berupa angket respon guru dan respon siswa, instrumen penilaian aspek pengetahuan berupa butir soal dan kisi-kisi, sikap berupa lembar observasi dan keterampilan siswa berupa rubrik penilaian performan.Setelah produk awal selesai dibuat maka dilakukan validasi bahan ajar oleh validator ahli yang berjumlah 4 orang yang dipilih oleh peneliti berdasarkan bidang yang sesuai dan juga validasi oleh validator praktisi yaitu guru bidang studi bahasa arab dan juga guru rumpun PAI yang berjumlah 12 orang. Adapun daftar validator yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Tabel 1. Daftar Nama Validator Ahli untuk Pengembangan bahan ajar integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik.  No Nama Validator Instansi 1 Prof. Amril Mansur Dosen Pascasarjana UIN SUSQA RIAU/Integrasi ilmu 2 Dr. Masrun Dosen pembelajaran bahasa arab 3 Dr. Rusdi Ibrahim Dosen pembelajaran bahasa arab 4 Drs. Promadi, Ph.D Dosen desain pembelajaran bahasa arab        



197  Tabel 2. Daftar Nama Validator Praktisi untuk Pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif il-Quran dengan Pendekatan saintifik.  No Nama Validator Keterangan 1 Malik Husin, M.Pd.I Guru bahasa arab 2 Zamzami, S,Ag Guru bahasa arab/Guru PAI 3 Rizalmi, S.Pd.I Tahfiz/Guru bahasa arab 4 Bustami, S.Hi Guru bahasa arab/Tahfiz 5 Rista Heriyanti, S.Pd.I Guru Bahasa Arab 6 Tomi Eropa, S.Pd.I Guru Bahasa Arab 7 Adro Miko, S.Pd.I Guru Bahasa Arab 8 Abdul Muqit, S.Pd.I Guru Bahasa Arab 9 Ahmadi, S.Pd.I Guru Bahasa Arab/Kamad MTs PP Al-Munawarah 10 Abdul Danil Syah, S.Pd.I Guru Bahasa Arab 11 Irman Armedi, S.Pd Guru Bahasa Arab 12 Drs. Nurdin Siswanto Guru Bahasa Arab  
4. Preliminary Field Testing (Melakukan uji terbatas) Selanjutnya dilakukan uji terbatas pada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah. Uji terbatas ini dilakukan di kelas VII yang berjumlah 28 orang siswa. Uji terbatas dilakukan dengan melaksanakan proses pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar maka peneliti meminta siswa supaya mengisi angket yang telah disiapkan untuk menilai proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang peneliti kembangkan.  
5. Main Product Revision (melakukan revisi produk utama) Tahap revisi terhadap produk utama dilakukan berdasarkan masukan dan saran dan masukan dari hasil respon guru dan respon siswa.  



198  
6. Main Field Testing (merlakukan uji lapangan untuk produk utama) Selanjutnya dilakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap beberapa madrasah yang ada di Provinsi Riau. Pada tahap ini dilaksanakan pembelajaran menggunakan bahan ajar yang peneliti kembangkan, selanjutnya diminta respon siswa melalui angket yang disebarkan setelah proses pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah melihat hasil belajar siswa yang mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan. Sebelum pelaksnaan proses pembelajaran, dilaksanakan pre test. Hasil pre test yang didapatkan dianalisis dan dilakukan uji homogenitas untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan uji homogenitas maka kelas eksperimen dan kelas kontrol ditempatkan di MTsN 9 Kampar. Setelah proses pembelajaran berakhir sebanyak 5 kali pertemuan, maka dilakukan ulangan harian sebagai nilai post test. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis menggunakan program SPSS 21,00 untuk melihat signifikansi hasil belajar yang diperoleh siswa pada kedua kelas.  
7. Operational Product Revision (melakukan revisi produk) Tahap revisi ini merupakan tahap penyempurnaan terhadap produk hasil uji lapangan berdasarkan hasil uji lapangan dan telah mendapatkan banyak masukan dari rekan-rekan guru bahasa arab madrasah tsanawiyah di beberapa madrasah di provinsi Riau. 
8. Dissemination (diseminasi) Tahap desiminasi merupakan penyampaian hasil pengembangan (proses, program, produk) kepada para pengguna yang professional melalui forum 



199  pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Dalam penelitian ini disemiansi peneliti lakukan melalui penulisan artikel yang diterbitkan dalam jurnal, baik jurnal lokal, nasional maupun internasional.           Gambar 1. Langkah-Langkah Pengembangan Model Borg and Gall Yang Peneliti Gunakan C. Prosedur Pengembangan Dalam melakukan penelitian pengembangan ini, peneliti melakukan tahap-tahap pengembangan dengan mengacu pada tahap pengembangan dengan menggunakan model Borg and Gall yang disederhanakan oleh peneliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah melakukan observasi dan wawancara pada Madrasah Tsanawiyah yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan wawancara bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran bahasa arab terkait bahan ajar RESEACH AND INFORMATION COLECTING    PLANNING  DEVELOP PRIMARY FORM OF PRODUCT   PRELIMINERY FIELD TESTING  MAIN PRODUCT REVISION 1 2 3 4 5    MAIN FIELD TESTING 6   OPERATIONAL PRODUCT REVISION 7 8   DISEMINATION  



200  yang digunakan sedangkan kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan serta bahan ajar yang digunakan di madrasah. Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap bahan ajar integratif yang tersedia yaitu bahan ajar integratif al-Quran oleh Salman Harun dan juga buku “Al-‘arabiyah Baina Yadaik”. Selanjutnya dilakukan pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Setelah produk awal selesai dibuat dilakukan validasi yang dilakukan oleh validator ahli dan validator praktisi. Berdasarkan masukan dari validator maka produk yang telah dibuat dilakukan revisi. Selanjutnya dilakukan uji terbatas pada MTsS Muhammadiyah Gobah dengan jumlah siswa 28 orang. Berdasarkan hasil uji coba terbatas, dilakukan perbaikan terhadap produk untuk selanjutnya dilakukan uji lapangan. Setelah uji lapangan dilaksanakan, maka dilakukan perbaikan kembali terhadap produk yang dan akhirnya dihasilkan produk final berupa bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah. Setelah produk final dihasilkan, langkah selanjutnya adalah melakukan diseminasi yang peneliti lakukan melalui penulisan artikel dan dipublikasikan dalam jurnal sesuai arahan dari direktur pascasarjana UIN SUSKA RIAU. Skema rancangan pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang dilakukan peneliti digambarkan dengan bagan berikut ini :  



201                Gambar 2.  Skema Pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah D. Jenis Data Jenis data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer. Data pertama berupa hasil validasi bahan ajar yang diberikan oleh validator, yaitu hasil validasi bahan ajar. Data kedua diperoleh pada pelaksanaan uji coba. Pada uji coba ini diambil empat data berupa respon siswa dan guru setelah bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran diuji cobakan dan hasil belajar siswa pada kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. POTENSI DAN MASALAH  RANCANGAN PRODUK  REVISI DESIAN  PEMBUATAN PRODUK UJI COBA TERBATAS UJI COBA LAPANGAN UTAMA REVISI PRODUK 2 DISEMINASI DAN IMPLEMENTASI STUDI LITERATUR PENGUMPULAN INFORMASI PENGUMPULAN DATA 1 PENGUMPULAN DATA 2 PENGUMPULAN DATA 3  VALIDASI PENGUMPULAN DATA 4 REVISI PRODUK 1 PENGUMPULAN DATA 5 



202  E. Instrumen Pengumpulan Data 1. Instrumen Validasi Instrumen ini berupa lembar validitas, digunakan untuk mengumpulkan data kevalidan dari bahan ajar, yaitu lembar validasi bahan ajar berisi aspek penilaian tampilan, materi, kebahasaan dan penyajian. Adapun lembar validasi yang di rancang oleh peneliti sebagai berikut : abel 3. Kisi-Kisi Lembar Validasi Pengembangan Bahan Ajar  NO ASPEK INDIKATOR 1 TAMPILAN 1. Desain cover   2. Tata letak   3. Ukuran Huruf   4. Ukuran bahan ajar   5. Penggunaan kata dan istilah   6. Keterbacaan tulisan   7. Kejelasan cetakan   8. Kemudahan petunjuk 2 MATERI 9. Bahan ajar mengacu kepada KI dan KD   10. Materi pada bahan  ajar  sesuai  dengan  perkembangan siswa   11. Materi sesuai sesuai dengan kebutuhan bahan ajar yaitu integratif al-Quran   12. Kebenaran substansi materi pembelajaran   13. Materi dapat  meningkatkan kompetensi bahasa arab siswa dan juga pemahaman siswa terhadapa ayat-ayat al-Quran   14. Materi dapat merangsang siswa untuk melakukan tahapan kegiatan pendekatan saintifik   15. Materi dapat menumbuhkan karakter ilmiah terkait dengan penerapan pendekatan saintifik   16. Variasi bentuk soal 3 BAHASA 17. Penjabaran materi mudah dipahami   18. Informasi dalam menggunakan modul jelas   19. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia dan Bahasa Arab yang baik dan benar   20. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan komunikatif 4 PENYAJIAN 21. Tujuan (indikator) yang ingin dicapai jelas   22. Materi pembelajaran tersusun secara sistematis   23. Bahan ajar dapat memberi motivasi dan daya tarik   24. Penyajian bahan ajar dilengkapi dengan ayat-ayat al-Quran   25. Kejelasan tulisan dan kelengkapan informasi   26. Ayat-ayat al-Quran berhubungan dan mendukung materi pembelajaran   27. Cara mencantumkan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan aturan   28. Penyajian materi sesuai dengan pendekatan saintifik  



203    Lembar Validasi Bahan Ajar   A. Pengantar Lembaran Angket ini disampaikan kepada Bapak/Ibu, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang validitas Bahan Ajar yang peneliti buat. Data hasil angket ini peneliti gunakan untuk data penelitian disertasi di Program doktoral Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sultan Suarif Kasim Riau yang berjudul “Pengembangan bahan Ajar Bahasa Arab Integratif Al-Quran Dengan Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013 Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah di provinsi Riau”. Peneliti sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu berupa pendapat/masukan dalam bentuk pengisian angket yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih.  B.  Petunjuk Pengisian Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu pada angket sebagaimana terlampir dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang dapat dipilih sebagai berikut: 1 = kurang 2 = cukup 3 = baik 4 = sangat baik                             



204    LEMBAR VALIDASI BAHAN AJAR  Mata pelajaran :    Materi pokok : Kelas/Semester :    Hari/Tanggal :  NO ASPEK YANG DINILAI SKOR PENILAIAN 1 2 3 4 1 TAMPILAN      1. Desain cover      2. Tata letak      3. Ukuran Huruf      4. Ukuran bahan ajar      5. Penggunaan kata dan istilah      6. Keterbacaan tulisan      7. Kejelasan cetakan      8. Kemudahan petunjuk     2 MATERI      9. Bahan ajar mengacu kepada KI dan KD      10. Materi pada bahan  ajar  sesuai  dengan  perkembangan siswa      11. Materi sesuai sesuai dengan kebutuhan bahan ajar yaitu integratif al-Quran      12. Kebenaran substansi materi pembelajaran      13. Materi dapat  meningkatkan kompetensi bahasa arab siswa dan juga pemahaman siswa terhadapa ayat-ayat al-Quran      14. Materi dapat merangsang siswa untuk melakukan tahapan kegiatan pendekatan saintifik      15. Materi dapat menumbuhkan karakter ilmiah terkait dengan penerapan pendekatan saintifik      16. Variasi bentuk soal     3 KEBAHASAAN      17. Penjabaran materi mudah dipahami      18. Informasi dalam menggunakan modul jelas      19. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia dan Bahasa Arab yang baik dan benar      20. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan komunikatif     4 PENYAJIAN      21. Tujuan (indikator) yang ingin dicapai jelas      22. Materi pembelajaran tersusun secara sistematis      23. Bahan ajar dapat memberi motivasi dan daya tarik      24. Penyajian bahan ajar dilengkapi dengan ayat-ayat al-Quran      25. Kejelasan tulisan dan kelengkapan informasi      26. Ayat-ayat al-Quran berhubungan dan mendukung materi pembelajaran      27. Cara mencantumkan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan aturan      28. Penyajian materi sesuai dengan pendekatan saintifik       
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206  2. Instrumen Praktikalitas terdiri dari angket respon siswa dan guru terhadap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket respon siswa dan guru digunakan untuk mengetahui respon siswa dan guru terhadap praktikalitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan. Instrumen ini diisi oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dan guru setelah melaksanakan pembelajaran. Adapun angket respon siswa yang dirancang oleh peneliti adalah sebagai berikut : Tabel 4. Kisi-Kisi Angket Respon Siswa Terhadap Praktikalitas Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif Al-Quran Dengan Pendekatan Saintifik NO ASPEK INDIKATOR NOMOR PERTANYAAN 1 DAYA TARIK a. Tampilan Perangkat menarik 1-4   b. Petunjuk Bahan ajar dapat dipahami 5   c. Melibatkan partisipasi   akivitas   Proses belajar siswa 6-7 2 PENGGUNAAN a. Sesuai dengan pendekatan 
saintifik  10   b. Mendukung pemahaman siswa terhadap ayat-ayat al-Quran 8-9 3 EVALUASI a. Latihan membantu siswa dalam memahami Konsep 11-12                



207  ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PRAKTIKALITAS BAHAN AJAR BAHASA ARAB INTEGRATIF AL-QURAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK 
 Nama siswa :     Materi pokok : Kelas/Semester :    Hari/Tanggal :  Petunjuk Pengisian: Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat, dan tuliskan pendapatmu pada tempat yang telah disediakan. Alternatif jawaban yang dapat dipilih sebagai berikut: TS = Tidak Sesuai KS = Kurang sesuai S = Sesuai SS = Sangat sesuai  NO PERNYATAAN JAWABAN TS KS S SS   1 2 3 4 1 Tampilan bahan ajar menarik untuk dipelajari     2 Jenis  huruf  yang  digunakan  dalam  bahan  ajar menarik tidak monoton     3 Bahan ajar memiliki pemilihan warna yang menarik     4 Tulisan dalam bahan ajar jelas     6 Materi dalam bahan ajar yang dikembangkan memiliki keterkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari      7 Bahan  ajar  mendukung siswa untuk  aktif dalam mempelajari materi     8 Ayat-ayat al-Quran dalam bahan ajar ditampilkan dengan  jelas  sehingga  dapat  memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran     9 Bahan  ajar  dapat  mempermudah  pemahaman terhadap materi pelajaran dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi     10 Materi pemelajaran dalam bahan ajar disampaikan sesuai dengan pendekatan saintifik     11 Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik untuk dikerjakan     12 Latihan dalam bahan ajar sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi          



208  ANGKET RESPON GURU TERHADAP PRAKTIKALITAS BAHAN AJAR BAHASA ARAB INTEGRATIF AL-QURAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK   Petunjuk penilaian:  1. Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang menurut penilaian anda sesuai.  2. Keterangan Skala Penilaian: 1= Kurang Sesuai, 2 = Cukup Sesuai, 3 = Sesuai, 4 = Sangat Sesuai  No. Aspek yang Dinilai Skala penilaian 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 A Daya tarik 1 Petunjuk pada bahan ajar memudahkan guru untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembelajaran pada siswa         2 Bahan Ajar memudahkan guru untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran         B Proses pengembangan 3 Bahan ajar berdasarkan pendekatan saintifik dapat dirancang oleh guru         C Proses penggunaan 4 ayat-ayat al-Quran dalam bahan ajar memudahkan guru untuk membantu siswa  untuk memahami materi         5 Bahan Ajar memudahkan guru untuk mengajarkan materi pada siswa         6 Penggunaan bahan ajar dapat membantu guru melibatkan siswa secar aktif dalam pemebalajaran         D Kemudahan penggunaan 7 RPP dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran          8 Materi ajar dalam bahan ajar yang disertai contoh ayat-ayat al-Quran memudahkan guru dalam menyampaikan materi         E Waktu 9 Bahan ajar berdasarkan pendekatan saintifik dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam memanfaatkan alokasi wktu selama proses pembalajaran berlangsung         F Evaluasi 10 Tugas dan latihan dalam bahan ajar dapat membantu siswa dalam memahami konep, meningkatkan sikap posistif serta meningkatkan keterampilan siswa           
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210  3. Instrumen efektifitas Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menentukan pengaruh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Hasil belajar meliputi penilaian kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dengan ketentuan sebagai berikut : Data hasil belajar akan di analisis untuk mengetahui keefektifan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran yang telah dikembangkan. Selain nilai hasil belajar angket respon siswa juga akan diberikan kepada siswa kelas eksperimen untuk melihat respon siswa terhadap bahan ajar yang diberikan. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan mengadakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Soal berjumlah 20 butir dengan 4 alternatif pilihan. Untuk masing-masing soal yang di jawab benar di beri skor 1, dan jika salah di beri skor 0. Soal yang digunakan untuk uji efektivitas telah diujicobakan terlebih dahulu pada siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang tergabung dalam KKM MTsN 9 Kampar. Tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sebuah tes dikatakan telah memiliki validitas isi apabila mampu mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan.6 Untuk mengetahui validitas tes, dilakukan pengujian indeks kesukaran tes, daya beda dan                                                            6 Arikunto, S, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 2),  (Jakarta : PT Bumi Aksara,2012), hlm. 80 



 reliabilitas tes dengan menggunakan anates untuk mempermudah pdalam menganalisis butir soal.F. Teknik Analisis DataData yang diperolehpelaksanaan uji coba dianalisis dengan tekniknya masingTeknik analisis deskriptif yang mendeskripsikanpembelajaran. 1. Analisis Data Hasil Validasi Data hasil validasidan validator praktisibentuk tabel dengan menggunakan Skala Likert, selanjutnya dicari rerata nilai dengan menggunakan rumus beriku Dengan: R Vij i n  m   dengan menggunakan anates untuk mempermudah pdalam menganalisis butir soal. Teknik Analisis Data diperoleh dari hasil validasi dan data yangpelaksanaan uji coba dianalisis dengan tekniknya masing-masing.  data yang digunakan adalah data kualitatifmendeskripsikan validitas, praktikalitas dan efektifitasAnalisis Data Hasil Validasi Bahan Ajar validasi perangkat pembelajaran yang diperoleh dari validator ahli dan validator praktisi, dianalisis terhadap seluruh aspek yang disajikan dalam abel dengan menggunakan Skala Likert, selanjutnya dicari rerata nilai dengan menggunakan rumus berikut :   = Rerata hasil penilaian dari para ahli/praktisi = Skor hasil penilaian para ahli/praktisi ke- = Banyaknya para ahli/praktisi yang menilai  = Banyaknya criteria 211 dengan menggunakan anates untuk mempermudah peneliti yang diambil dari masing.  kualitatif dalam bentuk efektifitas perangkat dari validator ahli terhadap seluruh aspek yang disajikan dalam abel dengan menggunakan Skala Likert, selanjutnya dicari rerata nilai hasil penilaian dari para ahli/praktisi -j criteria para ahli/praktisi yang menilai 



212  Rerata yang telah didapatkan selanjutnya dikonfirmasikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Cara mendapatkan kriteria tersebut dengan menggunakan langkah sebagai berikut: a. Rentangan skor mulai dari 1-4 b. Kriteria dibagi atas 4 tingkat, yaitu sangat valid, valid, kurang valid dan tidak valid  c. Rentangan skor dibagi menjadi empat kelas interval Prosedur penetapan tingkat kevalidan didapatkan dengan kriteria seperti berikut :7 Tabel 5. Kriteria Penetapan Tingkat Kevalidan  Rentang Kategori 1,00 – 1,99 Tidak Valid 2,00 – 2,99 Kurang Valid 3,00 – 3,49 Valid 3,50 – 4,00 Sangat Valid  2. Analisis untuk Pratikalitas Data tentang respons siswa dan respon guru terhadap bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik dianalisis dengan menggunakan ketentuan yang dikonversikan dalam rubrik.8                                                              7. Nana sujana. Penilaian hasil proses belajar mengajar, (Rosda Karya : Bandung, 2009), hlm.  8. Ibid, hlm.  



213  Tabel 6. Skala Penilaian Angket Respon Siswa  Alternatif Tingkat Kepraktisan Keterangan 1 Kurang sesuai 2 Cukup sesuai 3 Sesuai 4 Sangat sesuai  Data hasil angket respon siswa dan respon guru dianalisis menggunakan statistik deskriptif kualitatif dengan ketentuan seperti tabel berikut. Tabel 7. Kriteria Penetapan Respon Siswa  Rentang Kategori Konversi 1,00 – 1,99 Kurang sesuai Kurang praktis 2,00 – 2,99 Cukup sesuai Cukup praktis 3,00 – 3,49 Sesuai Praktis 3,50 – 4,00 Sangat sesuai Sangat praktis  3. Analisis Efektifitas Perangkat Pembelajaran  Analisis Hasil Belajar Siswa Hasil belajar siswa terdiri atas hasil belajar aspe sikap, keterampilan dan pengetahuna. Adapun analisis aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dilakukan dengan menggunakan rumus9 : Nilai pesrta didik = ����	���		
������	�����	
�
������	��������  x 100%                                                            9. Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 207 



214  Berdasarkan permendikbud nomor 81 tahun 2013, nilai kompoetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa dikonversikan berdasarkan tabel berikut : Tabel 8. Konversi Nilai Pengetahuan dan Keterampilan Predikat Pengetahuan dan Kterampilan Nilai (%) Konversi A 96-100 3,83 < x < 4,00 A - 88-95 3,50 < x <3,83 B + 80-87 3,17 < x < 3,50 B 71-79 2,83 < x < 3,17 B - 64-70 2,50 < x < 2,83 C + 56-63 2,17 < x < 2,50 C 46-54 1,83 < x < 2,17 C - 38-45 1,50 < x < 1,83 D + 30-37 1,17 < x < 1,50 D < 29 1,00 < x < 1,17  Tabel 9. Konversi nilai kompetensi sikap Predikat Pengetahuan dan Kterampilan Nilai (%) Konversi SANGAT BAIK (A) 89-100 3,50 < x < 4,00 BAIK (B) 65-88 2,50 < x < 3,50 CUKUP (C) 39-64 1,50 < x < 2,50 KURANG (K) < 39 1,00 < x < 1,50  Kriteria ketuntasan minimal (KKM) bahasa arab kelas VII madrasah tsanawiyah di madrasah yang dikunjungi untuk individu dan klasikal adalah 75 atau dengan predikat B untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan, serta predikat Baik (B) untuk kompetensi sikap. 



215  Hasil belajar pengetahuan siswa dengan menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran pada kelas eksperimen dan bahan ajar yang biasa digunakan pada kelas kontrol untuk kompetensi pengetahuan dilakukan dengan menggunakan butir tes yang telah dilakukan uji reabilitas, daya beda dan juga tingkat kesukaran.  Secara manual dirumuskan sebagai berikut : a. Indeks Kesukaran Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesukaran soal (indeks kesukaran) yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus10    Di mana: P  = indeks kesukaran B = jumlah siswa yang menjawab dengan benar Js = jumlah seluruh siswa peserta tes                                                                  10. Arikunto, Op. Cit, hlm. 223 



216  Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran dari soal yang dibuat dikategorikan seperti pada Tabel 3 berikut.11 Tabel 10. Kategori Tingkat Kesukaran Soal Rentang Kategori 0,00 < P < 0,30 Soal sukar 0,30 < P < 0,70 Soal sedang 0,70 < P < 1,00 Soal mudah  Kriteria soal yang dipakai dalam penelitian ini adalah soal-soal dengan kategori sedang, yaitu soal-soal yang mempunyai indeks kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70. b. Daya Pembeda Soal Daya pembeda yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kemampuan suatu soal yang dibuat oleh peneliti untuk dapat membedakan antara siswa yang memiliki prestasi tinggi dan yang memiliki prestasi rendah.                                                                   11 Arikunto, Op. Cit, hlm 225 



217  Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda soal yang telah dibuat adalah :12 D=  -  =  -   Di mana : BA = jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar  BB = jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar  JA = jumlah peserta kelompok atas JB = jumlah peserta kelompok bawah  D = daya pembeda Dengan ketentuan kategori daya pembeda soal yang telah dibuat seperti yang dituangkan pada Tabel 4 berikut ini.13  Tabel 11. Kategori Daya Pembeda Soal   Kriteria daya beda soal yang dipakai dalam penelitian ini adalah soal yang memiliki daya beda dengan rentang 0,20-1,00.                                                               12. Ibid, 228 13. Arikunto, Op. Cit, hlm. 232 Rentang Kategori 0,00 < D < 0,20 Jelek 0,20 < D < 0,40 Cukup 0,40 < D < 7,00 Baik 0,70 < D < 1,00 Baik sekali 



218  c. Reliabilitas Tes Reliabilitas tes yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan ukuran untuk menentukan apakah tes yang telah dilakukan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Untuk menentukan indeks reliabilitas dari soal yang telah di buat digunakan rumus Kuder Richardson (KR-21) sebagai berikut.14  �11 = 	 � �� − 1��1 − ��� −������ �	 Dengan � =	∑ !� ��� =	∑"�#	$∑%&'()  Selanjutnya nilai hasil belajar pada kedua kelas tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan metode kuasi-eksperimen. Adapun desian yang digunakan yaitu Randomized Subjects Pretest - Postes Control Group 

Design15 

 

 

 

                                                             14. Ibid, hlm. 117 15. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006), hlm. 105 



219  Desaign yang digunakan digambarkan sebagai berikut : Group Experiment Group Control Group Pre Test Treatment Post Test T1 X T2 T1  T2   Keterangan : T1 = Pre Test T2 = Post Test X = Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran Adapun prosedur pelaksnaan eksperimen yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut16 : - Memberikan pre test kepada kelas yang dipilih - Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan hasil uji homogenitas - Melaksanakan proses pembelajaran - Melaksanakan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol - Menghitung hasil pre test dan post test untuk masing-masing kelompok baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol - Membandingkan perbedaan yang didapatkan, hal ini bertujuan untuk melihat apakah perbedaan dalam skor yang dihiutng tersebut signifikan, yaitu apakah perbedaan tersebut cukup besar untuk menolak H0. Mencari                                                            16. Sumadi, Op. Cit, hlm. 105 



220  signifikansi antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan menggunakan program SPSS for Wondows 21 untuk memudahkan peneliti. Secara manual digunakan rumus sebagai berikut : t0 = *+#	*,-. /0+√2345&6	. /0,√2345&#	7��+,8. /0+√2345. /0,√2345 - Keetarangan : - T0 : Uji - M : Rata-rata - SD : Standar Defiasi - Rxy : Hasil Product Moment  - N : Frekuensi17 Analisis statistik hasil belajar siswa MTsN 9 Kampar menggunakan hipotesis sebagai berikut : H0  =  Tidak ada perbedaan hasil belajara antara siswa yang belajar menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan siswa yang belajar dengan bahan ajar konvensional Ha =  Terdapat perbedaan hasil belajara antara siswa yang belajar menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan siswa yang belajar dengan bahan ajar konvensional                                                            17. Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 171 


