
221    BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  A. Data Hasil Penelitian Pengembangan Hasil penelitian ynag diperoleh adalah tersusunnya bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik yang dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan memudahkan siswa memahami materi pelajaran karena materi yang disampaikan diintegrasikan dengan ayat-ayat al-Quran yang tentunya sudah familiar bagi siswa. Bahan ajar yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan berdasarkan hasil validator ahli dan praktisi, hasil uji praktikalitas yang diketahui dari respon guru dan siswa serta efektifitas bahan ajar yang dilihat dari hasil uji coba lapangan dengan metode eksperimen menggunakan satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Penelitian yang dilakukan mengacu pada model pengembangan Borg and Gall1, yang karena beberapa hal disederhanakan menjadi 8 langkah pengembangan. Tahap tersebut meliputi tahap pengumpulan informasi, tahap perencaan, tahap pengembangan produk, tahap uji coba persiapan, revisi produk, uji coba lapangan, dan diseminasi.                                                            1 Tegeh, dkk. 2014. Model Penelitian Pengembangan. (Yogyakarta : Graha Ilmu), hlm. 24  



222    B. Tahap pengumpulan informasi (Tahap 1 Borg and Gall) Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan kebutuhan pengembangan produk bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah ini.  Adapun fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran disekolah berkaitan dengan penggunaan bahan ajar digambarkan dengan gambar berikut :        Gambar 1. Fenomena pembelajaran dengan bahan ajar yang biasa digunakan di sekolah Proses pembelajaran yang berlangsung di madrasah setidaknya terdiri atas tiga unsur penting yaitu guru sebagai pemberi informasi, siswa sebagai penerima informasi dan bahan ajar sebagai sumber informasi. Fenomena yang terjadi di madrasah adalah bahan ajar yang digunakan masih merupakan bahan ajar konvensioanal dimana menjabarkan materi pelajaran bahasa arab yang menggunakan kosakata yang dianggap sulit oleh siswa kelas VII yang merupakan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) yang masih sangat sedikit mengenal bahasa arab, sehingga menyebabkan siswa kesulitan dalam belajar bahasa arab. Ini tergambar dari aktifitas siswa yang lebih banyak termenung mendengarkan guru mengucapkan kosakata bahasa arab dan juga kesulitan siswa menerima umpan PEMBELAJARAN GURU BAHAN AJAR SISWA SULIT MENGAJARKAN KONVENSIONAL SULIT MEMAHAMI HASIL BELAJAR RENDAH 



223    balik yang diberikan oleh guru. Akibat dari kondisi tersebut, guru menjadi kesulitan untuk mengajarkan materi pelajaran. Karena faktor guru dan siswa sama-sama kesulitan, sebagai dampaknya adalah hasil belajar yang diperoleh siswa sangat rendah, yang dilihat dari nilai ulangan harian siswa tingkat sebelumnya.  Pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan kelas untuk melakukan analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, analisis tugas, analisis konsep dan perumusan tujuan pembelajaran dan juga kajian pustaka sebagai dasar ide pengembangan bahan ajar. Pada analisis kurikulum dilakukan telaah terhadap kurikulum, yaitu Kurikulum 2013. Analisis siswa bertujuan untuk mengetahui karakteristik siswa yang menjadi subjek penelitian. Hasil analisis kurikulum, analisis siswa dideskripsikan sebagai berikut. 1. Analisis Kurikulum Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah kurikulum 2013 untuk sekolah di bawah naungan kementrian agama yang memuat mata pelajaran rumpun PAI (Aqidah Aklhak, Fiqih, SKI, Al-Quran hadits) dan juga bahasa arab. Selain itu pada madrasah tsanawiyah yang dikunjungi memiliki program pengemabngan diri memuat mata pelajaran Tahfiz, Khat dan Membaca al-Quran. Mata pelajaran bahasa arab di ajarkan berdasarkan KI dan KD yang telah ditetapkan oleh kementrian agama.  Berdasarkan observasi yang dilakukan, buku bahasa arab yang dipakai di Madrasah-madrasah di Provinsi Riau merupakan buku bahasa arab dengan kurikulum 2013 dari kementrian agama yang belum mengintegrasikan 



224    pembelajaran bahasa arab dan ayat-ayat al-Quran serta tidak berkaitan dengan tahfiz al-Quran sehingga siswa masih sulit memahami kosa kata yang diajarkan oleh guru. Untuk dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh guru bidang studi bahasa arab dan juga siswa, peneliti berinisiatif mencari buku bahasa arab integratif al-Quran yang sekiranya dapat memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran dan memudahkan siswa dalam belajar sehingga diharapkan hasil belajar bahasa arab dapat meningkat. Peneliti menemukan buku “Al ‘Arabiyah 

Baina Yadaik” yang di tulis oleh Dr. Muhammad Abdul Kholiq Muhammad Fadhl terbitan al-waqfu al-Islam Mekkah. Buku ini memberikan contoh pengenalan huruf hijaiyah dan bagaimana cara membacanya, namun buku ini sulit dipakai untuk kelas VII MTs karena butuh waktu yang lama untuk mengajarkan materi yang ada di buku “Al ‘Arabiyah Baina Yadaik” sedangkan  alokasi waktu yang tesedia hanya 3 x 40 menit. Dengan alokasi waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk menyampaikan materi yang terdapat dalam buku “Al 

‘Arabiyah Baina Yadaik” tersebut. Selain itu, materi integrasi al-Quran yang di muat dalam buku tersebut masih sangat terbatas dan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya bukan ayat-ayat al-Quran yang familiar dan di hapal oleh siswa. Hal tersebut di rasa wajar karena buku “Al ‘Arabiyah Baina Yadaik” tidak dikhususkan bagi jenjang pendidikan tertentu, namun bagi inatif yang ingin belajar bahasa arab. Berdasarkan masalah yang ditemukan dan solusi yang coba ditawarkan, ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu bahan ajar bahasa 



225    arab yang terintegrasi dengan al-Quran. Maka peneliti berinisiatif untuk mendesain bahan ajar yang didalamnya memuat materi pembelajaran bahasa arab yang di integrasikan dengan ayat-ayat al-Quran yang sesuai dengan ayat-ayat yang dihapal siswa. Diharapkan dengan adanya bahan ajar tersebut proses belajar mengajar lebih dari sekedar proses menghafal dan menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan yang diperolehnya bermakna untuk siswa melalui keterampilan berpikir. Piaget juga pernah mengatakan bahwa setiap kali anda memberi tahu murid, maka murid tidak belajar2.  2. Analisis Siswa Untuk mengoptimalkan pengembangan potensi siswa tersebut maka pembelajaran yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Untuk itu dilakukan analisis terhadap siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan karakter siswa. Analisis siswa meliputi karakteristik antara lain : kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, kemampuan bekerjasama dan keterampilan sosial.  Kelas VII Madrasah Tsanawiyah merupakan siswa yang berada pada usia 11-12 tahun. Berdasarkan teori belajar kognitif Kelas VII Madrasah Tsanawiyah berada pada tahap operasional formal yang merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif.3 Sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya, siswa kelas VII MTs sudah dapat berpikir logis dan dapat menarik kesimpulan dari apa                                                            2. Syaifuddin. 2012. Tinjauan Umum Tentang Discovery Learning. (Online). http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/202/jiptiain--syaifuddin-10086-5-babii.pdf. diakses 23 November 2017. 3 Menurut Piaget dalam Adisusilo, 2012, Pembelajaran Nilai-Karakter (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) hlm. 16 



226    yang diamati. Maka proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam menggali informasi sangat cocok untuk siswa tersebut. Untuk itu pendekatan saintifik merupakan cara yang peneliti pilih untuk mendukung proses pembelajaran ini.  Berdasarkan analisis terhadap siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah maka bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Diharapkan dengan bahan ajar ini mengembangkan kemampuan siswa menggunakan bahasa arab baik didalam kelas maupun dilingkungan luar kelas dan yang paling penting minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa arab bisa meningkat sehingga hasil baik. 3. Studi Literatur Setelah melakukan analisis terhadap kurikulum dan juga karakteristik siswa, selanjutnya peneliti melakukan kajian literatur untuk mendaptkan informasi tentang teori buku ajar bahasa arab dan pengembangannya. Adapun buku yang memberikan ide terhadap pengembangan bahan ajar ini di antaranya adalah  buku yang di tulis oleh salman harun yang berjudul pintar bahasa arab al-Quran : cara cepat belajar bahasa arab agar paham al-Quran, diterbitkan oleh lentera hati di Jakarta tahun 2009.  Buku karya Mahmud Yunus yang berjudul Metodik khusus bahasa arab (bahasa al-Quran) yang diterbitkan oleh PT Hidakarya Agung di Jakarta tahun 1983, disebutkan bahwa tujuan mempelajari bahasa arab dan huruf al-Quran supaya siswa mampu memahami Islam dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan hadits, pandai membaca al-Quran dengan baik dan benar, dapat belajar bahasa 



227    arab sehingga pandai membaca kitab-kitab agama yang banyak di tulis dalam bahasa arab. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa arab dan al-Quran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan termasuk dalam proses pembelajaran. Walau demikian, praktek di lapangan dapat dilihat bahwa masih dipisahkannya antara bahasa arab dan al-Quran. Program baca tulis al-Quran hanya sekedar membaca dan menulis tanpa mengetahui maknanya, begitu juga dengan pembelajaran bahasa arab, siswa terkadang belum bisa membaca dan menulis tulisan arab tapi sudah diajarkan makna kosa kata. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti mengembangkan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran agar pelajaran bahasa arab yang merupakan muatan kurikulum, membaca al-Quran dan tahfiz yang merupakan program di madrasah-madrasah yang dikunjungi dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga mampu mengurangi kesenjangan dalam proses pembelajaran bagi kelas VII yang merupakan pemula dalam belajar bahasa arab. C. Tahap Perencanaan (Tahap 2 Borg and Gall) Tahap perencanaan dalam penelitian ini meliputi kegiatan penyusunan rencana penelitian pengembangan yang peneliti lakukan. Dimulai dari menentukan tujuan penelitian yaitu menghasilkan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa Madrasah Tsanawiyah. Langkah-langkah pengembangan yang peneliti lakukan mengacu pada model pengembangan Borg and Gall yang disederhanakan menjadi 8 langkah pengembangan.  



228    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”.4  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 penelitian proyek dalam waktu multi tahun dan ada dana yang cukup dari pemerintah atau swasta, maka sepuluh langkah Borg and Gall dapat dilakukan.5                                                             4 Borg and Gall dalam Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah, (Bandar Lampung : Media Akademi, 2016), hlm. 86-91 5. Adelina Hasyim,  Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah, (Bandar Lampung : Media Akademi, 2016), hlm. 86-91 



229    Selanjutnya rencana penelitian yang telah peneliti rancang dilakukan uji coba melalui seminar proposal pada program pascasarjana UIN SUSKA RIAU. Dari seminar tersebut didapatkan masukan-masukan dari tim penguji untuk perbaikan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan masukan yang didapatkan dari seminar tersebut dijadikan acuan oleh peneliti untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan penelitian yang telah disusun.  Selain itu, sudah ada peneliti yang melakukan penelitian pengembangan dengan model Borg and Gall yaitu Deanna Gooch tahun 2012 dalam menyusun disertasi doktornya di Kansas State University Amerika Serikat yang melakukan langkah model pembelajaran Borg and Gall sebanyak 7 langkah. Berdasarkan faktor-faktor di atas dan dengan beberapa alasan diantaranya terkait materi pelajaran yang telah ditetapkan alokasi waktu pelaksanaannya dan juga keterbatasan dana, maka langkah-langkah pengembangan yang dilaksanakan menjadi 8 langkah pengembangan.6 D. Tahap Pengembangan (Tahap 3 Borg and Gall) Setelah melakukan pengamatan kelas dan juga studi literatur serta ujian seminar proposal pada program pascasarjana UIN SUSKA RIAU, selanjutnya peneliti melakukan perancangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan                                                               6. Ibid, hlm. 92 



230    1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Tsanawiyah Tabel 1. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah Dimensi Kualifikasi Kemampuan Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pengetahuan   Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.  Keterampilan   Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret  sesuai dengan yang  dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis.7  2. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum 2013.  Tabel 2. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Semester I KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 1.1   Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 1.2  Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 1.3   Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar                                                            7. Lampiran Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 165 Tahun 2016 



231    KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR dalam mengkaji hazanah keislaman 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa 2.3   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  التعريف بالنفسbaik secara lisan maupun tertulis 3.2  Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  املدرسية واألدوات املرافق   baik secara lisan maupun tertulis  3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  األلوان  baik secara lisan maupun tertulis  4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik بالنفس التعريف  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 4.2  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik  املرافق واألدوات املدرسية  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 4.3   Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik األلوان  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks Tarkib: 8   8                                                                اخلربالصفةواجلهات؛الضمائراملفردةاملتصلة +املبتدأضمائرمفردة؛ إشارةمفردة. Lampiran Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 165 Tahun 2016 



232    Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Semester I  Aspek sikap/afektif (spritual dan sosial) : 1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 1.2.1 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 1.3.1 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 1.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 1.2.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa 2.3.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman Aspek pengetahuan/kognitif : 3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik: GHIJKL MNOPQJ3.1.2  ا Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 



233    3.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 3.1.4 Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti 3.1.5 Membaca teks qira’ah tentang GHIJKL MNOPQJا dengan makhraj yang benar serta lancar. 3.1.6 Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik : TUVرXYJا_^ وا[دوات اOYJ3.2.2 ا Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 3.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 3.2.4 Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti 3.2.5 Membaca teks qira’ah tentang TUVرXYJا_^ وا[دوات اOYJا dengan makhraj yang benar serta lancar. 3.2.6 Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 1.3.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik : انaJ]1.3.2 ا Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 1.3.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 1.3.4 Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti 



234    1.3.5 Membaca teks qira’ah tentang انaJ]ا dengan makhraj yang benar serta lancar. 1.3.6 Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. Aspek keterampilan/Psikomotor : 4.1.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  GHIJKL MNOPQJ4.1.2 ا Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 4.1.3 Menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana 4.1.4 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang  MNOPQJاGHIJKL dengan baik dan benar 4.1.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar 4.1.6 Menulis kalimat sederhana tentang materi GHIJKL MNOPQJا yang mengandung struktur kalimat  1.2.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  TUVرXYJا_^ وا[دوات اOYJ1.2.2 ا Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 1.2.3 Menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana 



235    1.2.4 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang  ^_اOYJاTUVرXYJوا[دوات ا dengan baik dan benar 1.2.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar 1.2.6 Menulis kalimat sederhana tentang materi TUVرXYJا_^ وا[دوات اOYJا yang mengandung struktur kalimat  1.3.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  انaJ]1.3.2 ا Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 1.3.3 Menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana 1.3.4 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang انaJ]ا dengan baik dan benar 1.3.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar 1.3.6 Menulis kalimat sederhana tentang materi انaJ]ا yang mengandung struktur kalimat       



236    Tabel 3. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Semester II KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 1.1   Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 1.2  Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 1.3   Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa 2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  العنوان  baik secara lisan maupun tertulis  3.2   Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : بييت  baik secara lisan maupun tertulis  3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  يوميات األسرة من  baik secara lisan maupun tertulis  4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik  العنوان  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 4.2  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 



237    KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. tulisan sederhana tentang topik بييت   dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 4.3  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik  يوميات األسرة من  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks Tarkib: 9 مضارع فعل اخلرب + حنن/املفرد املفرد؛املبتد  م،مبتدأمؤخر؛النعتاجلهات،عند،الال ؛خربمقدم، 100 – 1األرقام   Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Semester II Aspek sikap/afektif (spritual dan sosial) : 1.1.2 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 1.2.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 1.3.2 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 1.1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah                                                            9. Lampiran Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 165 Tahun 2016 



238    1.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa 2.3.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman Aspek pengetahuan/kognitif : 1.1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik : انaIPJ1.1.2 ا Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 1.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 1.1.4 Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti 1.1.5 Membaca teks qira’ah tentang انaIPJا dengan makhraj yang benar serta lancar. 1.1.6 Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 1.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik : bQUL 1.2.2 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 1.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 1.2.4 Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti 



239    1.2.5 Membaca teks qira’ah tentang bQUL dengan makhraj yang benar serta lancar. 1.2.6 Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 1.3.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik : ةOV]ت اKUdaN ed 1.3.2 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 1.3.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 1.3.4 Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti 1.3.5 Membaca teks qira’ah tentang ةOV]ت اKUdaN ed dengan makhraj yang benar serta lancar. 1.3.6 Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. Aspek keterampilan/psikomotor : 4.1.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  انaIPJ4.1.2 ا Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 4.1.3 Menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana 4.1.4 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang  MNOPQJاGHIJKL dengan baik dan benar 



240    4.1.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar 4.1.6 Menulis kalimat sederhana tentang materi GHIJKL MNOPQJا yang mengandung struktur kalimat  4.2.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  GHIJKL MNOPQJ4.2.2 ا Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 4.2.3 Menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana 4.2.4 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang bQUL dengan baik dan benar 4.2.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar 4.2.6 Menulis kalimat sederhana tentang materi bQUL yang mengandung struktur kalimat  4.3.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  ةOV]ت اKUdaN ed 4.3.2 Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 4.3.3 Menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana 



241    4.3.4 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang  edةOV]ت اKUdaN dengan baik dan benar 4.3.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar 4.3.6 Menulis kalimat sederhana tentang materi ةOV]ت اKUdaN ed yang mengandung struktur kalimat  Pengembangan bahan ajar juga mempertimbangkan aspek penulisan. Tulisan yang digunakan adalah syakkal majalla, pertimbangan menggunakan tulisan ini adalah menghindari kebosanan dan keterpaksaan peserta didik dalam belajar, karena tulisan syakkal majalla berbeda dengan bentuk tulisan arab di dalam al-Quran. Bahan ajar yang baik dan menarik mempersyaratkan penulisan yang menggunakan ekspresi tulis yang efektif. Ekspresi tulis yang baik akan dapat mengkomunikasikan pesan, gagasan, ide, atau konsep yang disampaikan dalam bahan ajar kepada pembaca/pemakai dengan baik dan benar. Ekspresi tulis juga dapat menghindarkan salah tafsir atau pemahaman10. Selain melihat aspek penulisan, pengembangan bahan ajar ini juga melihat aspek pewarnaan. Efek fisiologis warna terhadap kecemasan, denyut nadi dan aliran darah menegaskan bahwa setiap warna memiliki panjang gelombang dan setiap panjang gelombang, dari ulatraviolet hingga inframerah (atau merah hingga biru) dapat mempengruhi tubuh dan otak kita secara berbeda.11                                                            10 Sulton, S., Nafisah, Susanti, S. 2009. Bentuk Dan Jenis Bahan Ajar, Kriteria Dan Cara 
Pemilihan Bahan Ajar. (Online). http://anakpbablogspot.com/. Diakses 7 September 2017. 11. Gerard dalam Rakhmat, Belajar Cerdas Belajar Berbasiskan Otak (Bandung :  Mizan Learning Center (MLC), 2007), hlm. 277 



242    Warna yang dominan pada bahan ajar adalah biru hal ini berdasarkan pertimbangan sebagaimana hasil penelitian Gerard yang menyatakan warna biru merupakan warna yang paling menenangkan. Warna ini menenangkan orang-orang yang tegang dan meningkatkan perasaan nyaman. Ketika melihat warna biru, otak akan melepaskan sebelas neurotransmiter yang menenangkan tubuh. Biru dapat menenangkan bagi kebanyakan lingkungan belajar. Hal ini juga memenuhi saran yang telah diberikan oleh validasi ahli. Adapun evaluasi untuk mengetahui tingkat penguasaan materi oleh siswa kelas VII MTs dilakukan dengan tes secara tertulis untuk aspek pengetahuan, uji performansi untuk aspek keterampilan serta lembar observasi untuk aspek afektif. Kisi-kisi instrumen yang telah disusun lalu dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dikembangkan berupa lembar validasi, angket respon siswa dan guru, serta instrumen penilaian aspek kognitif, afektif, dan keterampilan siswa. Lembar validasi digunakan  untuk menilai validitas bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan penilaian beberapa ahli yang telah ditentukan peneliti yang menurut hemat peneliti sesuai dengan bidang keilmuannya. Adapun aspek yang dinilai validitasnya dalam penelitian ini adalah tampilan, materi, kebahasaan dan penyajian. Angket respon siswa dan guru digunakan untuk mengetahui praktikalitas penggunaan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran. Validasi instrumen dilakukan oleh promotor dan co-promotor.  Penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor digunakan untuk mengetahui efektifitas dari bahan ajar yang telah dikembangkan. Penilaian aspek kognitif berupa kisi-kisi soal serta lembar butir soal dengan jumlah soal sebanyak 20 butir 



243    soal objketif yang telah dilakukan uji reabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran dari soal yang dibuat. Penilaian aspek afektif berupa lembar observasi sikap siswa yang dilakukan oleh observer yang telah ditentukan oleh peneliti, penilaian keterampilan (psikomotor) dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun oleh peneliti. 1. Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Dalam bahan ajar ini peneliti melakukan perancangan RPP dengan tujuan agar memberikan kemudahan dan memberikan contoh penerapan bahan ajar yang dapat dilakukan. RPP ini tidak bersifat mutlak, guru yang memiliki inovasi bisa menerapkan bahan ajar yang telah di rancang dengan mengacu pada RPP yang di buat sendiri. RPP untuk penerapan bahan ajar ini disusun secara lengkap dan sistematis sesuai dengan langkah-langkah penyusunan RPP yang mengacu pada silabus. RPP dirancang berdasarkan format lampiran Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 165 Tahun 2016. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :  1. Pengkajian silabus meliputi :  - KI dan KD;  - Materi pembelajaran;  - Proses pembelajaran;  - Penilaian pembelajaran;  - Alokasi waktu; dan  - Sumber belajar;  2. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4;  3. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan 



244    guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial;  4. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar;  5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;  6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran;  7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian; dan  8. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran.12                                                                  12. Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2016 



245    Format penyusunan RPP berdasarkan KMA Nomor 165 Tahun 2016 sebagai berikut : RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  Sekolah : Mata pelajaran : Kelas/Semester : Alokasi Waktu : A. Kompetensi Inti (KI)  B. Kompetensi Dasar 1. KD pada KI-1 2. KD pada KI-2 3. KD pada KI-3 4. KD pada KI-4  C. Indikator Pencapaian Kompetensi*) 1. Indikator KD pada KI-1 2. Indikator KD pada KI-2 3. Indikator KD pada KI-3 4. Indikator KD pada KI-4  D. Materi Pembelajaran (materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial), materi pembelajaran diklasifikasikan menurut pertemuan  E. Kegiatan Pembelajaran 1. Pertemuan Pertama: (...JP) a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti **)  Mengamati  Menanya  Mengeksplorasi/mencoba  Menalar/mengasosiasi  Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 2. Pertemuan Kedua: (...JP) a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti **) 



246     Mengamati  Menanya  Mengeksplorasi/mencoba  Menalar/mengasosiasi  Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 3. Pertemuan seterusnya.  F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 1. Teknik penilaian 2. Instrumen penilaian a. Pertemuan Pertama b. Pertemuan Kedua c. Pertemuan seterusnya 3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.  G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 1. Media/alat 2. Bahan 3. Sumber Belajar *) Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.  **) Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan tetapi dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran. Setiap langkah pembelajaran dapat digunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran. *) Format RPP menurut Permendikbud, nomor; 103, tahun 2014, tentang; Pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.13  RPP untuk pertemuan ke-1 mengenai kemahiran mendengar yang mencakup tujuan pembelajaran melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik: GHIJKL MNOPQJا, menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik GHIJKL MNOPQJ13                                                            ,ا. Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2016 



247    memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik  GHIJKL MNOPQJا.  Pertemuan ke-2 tentang kemahiran berbicara yang mencakup tujuan pembelajaran menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar, melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan jawabannya dengan benar, melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar, menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar serta menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Pertemuan ke-3 tentang penggunaan dhomir dengan tujuan pembelajaran Memahami pemakaian dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti, menerapkan penggunaan dhomir, muzakkar-mu’annas/kata ganti dalam kalimat sederhana, membedakan muzakkar (Lk) dan mu’annas (Pr). Pertemuan ke-4 tentang kemahiran membaca dengan tujuan pembelajaran Membaca teks qira’ah tentang التعريف بالنفس dengan makhraj yang benar serta lancar, menerjemahkan teks qira’ah tentang التعريف بالنفس, menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang التعريف بالنفس dengan baik dan benar, mengambil teladan/nilai-nilai islamiyyah dari kandungan teks qira’ah serta menerapkannya dalam kehidupan.  Pertemuan ke-5 tentang kemahiran menulis yang mencakup tujuan pembelajaran Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang 



248    tepat, menyusun kalimat acak menjadi suatu paragraf yang benar, menulis kalimat sederhana tentang materi التعريف بالنفس yang mengandung struktur kalimat. Materi ajar yang dirancang dalam RPP berupa mendengarkan, mengucapkan, membaca dan menulis. Metode yang digunakan dalam RPP adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Penilaian hasil belajar pengetahuan berupa ulangan harian dengan soal objektif, penilaian sikap menggunakan lembar observasi, sedangkan keterampilan menggunakan lembar penilaian performansi. Sumber belajar terdiri dari bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti.  2. Perancangan Bahan Ajar Bahan ajar merupakan salah satu sumber pembelajaran bagi siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Materi dalam bahan ajar disesuaikan dengan Standar Kelulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan juga Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Komponen bahan ajar terdiri dari sampul depan/cover, daftar isi, petunjuk penggunaan, indikator pembelajaran, uraian materi, latihan dan daftar pustaka. 1) Sampul Depan/ Cover Sampul depan terdiri dari judul, mata pelajaran, kelas, semester dan penyusun. Sampul depan dilengkapi dengan gambar proses pembelajaran yang berlangsung. 2) Kata pengantar Pada lembar ini penulis memberikan penjelasan tentang mengapa bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik ini perlu di tulis, 



249    dengan didahului dengan pemaparan tentang proses pembelajaran bahasa arab di madrasah-madrasah yang dikunjungi peneliti. 3) Daftar Isi Daftar isi menggambarkan isi dari bahan ajar. Daftar isi berisi halaman yang dapat menuntun siswa atau guru ke materi atau halaman yang diinginkan. 4) Petunjuk Penggunaan Petunjuk penggunaan terdiri dari petunjuk dalam menggunakan bahan ajar. 5) Kompetensi Menampilkan KI, KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)  6) Cara pengucapan huruf hijaiyah/Transliterasi Tujuan pemuatan cara pengucapan huruf hijaiyah ini sebagai panduan bagi siswa. Cara pengucapan huruf hijaiyah ini di muat karena bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar integratif al-Quran. Untuk teknis pengucapan tersebut akan lebih diperjelas oleh guru. 7) Uraian materi Merupakan penjabaran materi yang diintegrasikan dengan ayat-ayat al-Quran 8) Latihan Merupakan soal-soal objektif dan essay yang bertujuan untuk meningkatkan dan menguji pemahaman siswa yang diintegrasikan dengan ayat-ayat al-Quran 8) Kamus kecil Seluruh kosa kata berbasis al-Quran dari masing-masing materi dikumpulkan menjadi satu dan juga disertakan juga nama surat dan ayat sebagai rujukan untuk mencari di dalam al-Quran 



250    9) Daftar Pustaka Merupakan daftar referensi yang digunakan dalam bahan ajar. 10) Biografi penulis Halaman biografi disertakan sebagai bentuk perkenalan penulis kepada para pembaca. Penyusunan bahan ajar ini dilakukan melalui hasil pertemuan peneliti dengan dengan rekan-rekan guru Bahasa arab (FGD) di madrasah-madrasah yang peneliti kunjungi. Dari hasil pertemuan tersebut didapat masukan-masukan desain bahan ajar yang bisa peneliti dikembangkan. Dari masukan tersebut maka peneliti mencoba mengembangkan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Bahan ajar yang peneliti kembangkan berisi materi-materi bahasa arab sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang disajikan diintegrasikan dengan kosakata al-Quran yang terkait dengan materi pelajaran dan juga contoh-contoh berdasarkan al-Quran. Setelah bahan ajar selesai dibuat, maka selanjutnya dilakukan validasi yang dilakukan oleh validator mencakup validator ahli dari dosen-dosen UIN SUSKA RIAU dan validator praktisi dari guru bidang studi bahasa arab yang ada di madrasah-madrasah yang peneliti kunjungi.  Berikut ini merupakan gambar rancangan awal bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah yang peneliti kembangkan.   



251                           Gambar 2.   Rancangan pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah tahap 1  Cover,  Kata Pengantar,  Daftar Isi,  KI, KD, IPK,  Langkah-langkah Pendekatan Saintifik Uraian Materi ��ُ�ْ�ِ�ْ َّ
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252    Setelah produk awal bahan ajar selesai dibuat, maka dilakukan validasi oleh validator ahli dan validator praktisi. Validator ahli diminta langsung kepada yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan waktu untuk melakukan diskusi dalam 
Forum Group Discussion (FGD) yang sulit dilakukan. Sedangkan untuk validator praktisi, dilakukan Forum Group Discussion (FGD) untuk melakukan validasi bahan ajar yang dikembangkan. FGD dengan validator praktisi dilakukan sebelum bahan ajar yang peneliti kembangkan diujicobakan. Instrumen dikatakan valid apabila instumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validator yang menilai validitas bahan ajar bahasa arab degan pendekatan saintifik adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya14. Data hasil validasi bahan ajar dari validator ahli dan validator praktisi disajikan pada Tabel 22. Tabel 4.   Data Hasil Validasi Bahan Ajar oleh Validator ahli dan validator praktisi (guru bahasa arab di Provinsi Riau)   No Aspek yang dinilai Rerata validator ahli  Kategori Rerata validator praktisi  Kategori Rerata Kategori 1 Tampilan 3.63 Sangat Valid 3.44 Valid 3.54 Sangat valid 2 Materi 3.59 Sangat Valid 3.59 Sangat Valid 3.59 Sangat valid 3 Kebahasaan 3.56 Sangat Valid 3.75 Sangat Valid 3.66 Sangat valid 4 Penyajian 3.66 Sangat Valid 3.53 Sangat Valid 3.60 Sangat valid Jumlah 14.38 Rata-rata 3.59 Kategori Sangat Valid                                                            14 Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : 2006), hlm. 170 



253    Dari Tabel dapat dilihat bahwa secara keseluruhan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah berada pada kategori sangat valid dengan rata-rata nilai keseluruhan adalah 3.59. nilai validitas tertinggi berada pada aspek kebahasaan dengan nilai validasi 3.66. Walaupun secara keseluruhan sudah berada pada kategori sangat valid, masih terdapat komponen bahan ajar yang masih berada pada kategori valid dengan nilai 3.44. Aspek yang mendapat nilai terendah ini adalah aspek tampilan. Hal ini dirasa wajar mengingat peneliti tidak memiliki banyak ilmu dan pengetahuan mengenai desain. Aspek tampilan yang mendapat validitas rendah adalah point cover dan juga point ukuran huruf.  Berdasarkan hasil validasi yang telah diberikan oleh validator, didapatkan masukan-masukan yang sangat berpengaruh baik bagi perbaikan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang peneliti kembangkan.  Tabel 5. Saran-saran validator untuk perbaikan bahan ajar  NO SARAN-SARAN PERBAIKAN 1 Tulisan terlalu besar, agar sedikit diperkecil 2 Cover disesuaikan dengan konteks kebahasaan 3 Warna merah dihindari 4 Perbaiki kesalahan dalam penulisan bahasa arab dan ayat al-Quran 5 Dilengkapi dengan buku guru dan buku siswa 6 Bahan ajar guru lengkapi dengan petunjuk pengggunaan buku dan jawaban soal-soal 7 Buatkan transliterasi Arab-Indonesia  



254    Berikut ini peneliti gambarkan melalui diagram perbaikan-perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan-msukan yang diberikan oleh validator.                       Keterangan : - Garis putus-putus merupakan masukan dari validator  Gambar 3.  Rancangan pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah tahap 2  Cover,  Kata Pengantar,  Daftar Isi,  KI, KD, IPK,  Langkah-langkah Pendekatan Saintifik Trans literasi Arab-Indonesia Uraian Materi ��ُ�ْ�ِ�ْ َّ
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ْ�َ-�ِم  اْ'ُْ�َ�ِ&َ%�ُ ا�َ+َ*�ِ(ُ��اْ'ُْ�َ�َدُة� ا�$#"!  Buku guru ا�ِ�َ�اَءةُ �َ���َ ا� َّ
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َ*�ِع ا�ِ.ْ/ِ��َ��َ Petunjuk penggunaan bagi guru dan jawaban soal-soal  Sesuaikan dengan konteks kebahassan Hindari warna merah, Perbaiki kesalahan penulisan dan spasi 



255    Berdasarkan tabel masukan tersebut, aspek-aspek yang di beri masukan hampir seluruhnya mengenai aspek tampilan. Ini sesuai dengan hasil validator ahli dan praktisi yang memberikan nilai valid pada aspek tampilan. Adapun aspek-aspek yang dikomentari yaitu : 2. Tulisan terlalu besar, agak diperkecil Pada rancangan awal, peneliti menggunakan font huruf Syakkal Majalla dengan ukuran huruf 28 untuk menulis bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah.      Berdasrkan masukan yang ada maka peneliti menggunakan font huruf syakkal majlla dengan ukuran huruf 24.          ٍ��ََذ�
ْ�ِ�ْ�ُ��َ�ْ�َ�َ� �ُس�ِا�َّ َ��ا��َّ ُّ��َ�َ �ْ�ُ��َ�ْ�َ�َوُاْ�َ ��َوَ �"ً#ْ��َوَ+َ*�ِ(َ)�ِ�َ'َ��َر%ُ  ُ$ُ �َاْ�َ�َ�1ُْ�0ِْ�َ/ِهللا�َاْ-َ��ُ�ْ�ِانَّ ْ#ا�ِانَّ �3ٌ4ْ*ِ�َ�)13: ا:�89ات�(َهللا�5ْ�ِ0ٌَ 
�َذَ��ٍ  ْ�ِ�ْ�ُ��َ�ْ�َ�َ� �ُس�ِا�َّ َ��ا��َّ ُّ��َ�َ �"ً#ْ�ُ$ُ�ْ�ُ��َ�ْ�َ�َوَ+َ*�ِ(َ)� َوُاْ�َ ��َوَ �َهللا�5ْ�ِ0ٌَ�َ�ِ*�3ٌ4ْْ#ا�ِ�َ'َ��َر%ُ  �َاْ�َ�َ�1ُْ�0ِْ�َ/ِهللا�َاْ-َ��ُ�ْ�ِانَّ ِانَّ )13: ا:�89ات�(  



256    3. Cover disesuaikan dengan konteks kebahasaan Pada tampilan cover awalnya peneliti menggunakan latar belakang proses pembelajaran dikelas dengan warna dominan putih untuk latar belakang cover.                     



257    Berdasarkan masukan yang didapatkan, maka peneliti menambahkan tulisan “Al-lughah al-‘arabiyah pada latar papan tulis kelas.                      



258    4. Warna merah dihindari Pada awal pengembangan peneliti menggunakan warna merah untk membedakan antar kosakata al-Quran dengan kosakata yang bukan dari al-Quran.                    



259    Setelah ada masukan dari validator, maka peneliti mengganti warna yang digunakan dengan warna biru.                       



260    5. Perbaiki kesalahan penulisan bahasa arab Kesalahan ini terjadi karena kurang telitinya peneliti dalam menulis tulisan arab al-Quran di dalam bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran. Dalam penulisan ayat-ayat al-Quran ada beberapa kesalahan yang terjadi, diantaranya yaitu spasi huruf yang tidak tepat dan tanda baca huruf yang tidak sesuai.                  



261    Berdasrkan masukan yang didapatkan, maka dilakukan perbaikan dari rancangan bahan ajar sebagaimana tergambar berikut ini.                      



262    6. Bahan ajar yang dikembangkan di buat untuk guru dan siswa Bahan ajar untuk pegangan guru                      



263    Bahan ajar untuk pegangan siswa                       



264    7. Bahan ajar pegangan guru dilengkapi dengan petunujk penggunaan dan jawaban soal-soal latihan                      



265                           



266                           



267    Contoh isi buku yang dilengkapi jawaban soal-soal                       



268    8. Masukkan Transliterasi                        



269    Hasil validasi bahan ajar dikembangkan dari validator ahli dan validator praktisi menggambarkan bahwasannya bahan ajar yang peneliti kembangkan dapat digunakan untuk proses pembelajaran bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik karena secara umum dinyatakan sangat valid oleh validator. Jika acuan tersebut telah terpenuhi maka perangkat pembelajaran dapat memenuhi validitas logis. Kondisi valid dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen, secara logis sudah sangat valid. Validitas seperti ini termasuk ke dalam validitas logis15. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi mata pelajaran yang tertera pada kurikulum. Validitas isi sering disebut validitas kurikuler. Sedangkan Validitas konstruk menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek-aspek kejiwaan16. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013. Hal ini sudah termasuk kepada validitas isi. Sedangkan untuk validitas konstruk bahan ajar sudah dapat membangun aspek-aspek kejiwaan seperti pengetahuan dan pemahaman.                                                               15 Arikunto (2008), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : 2006), hlm. 166 16 Ibid, hlm. 167 



270    E. Uji Lapangan Persiapan /Preliminary field testing (Praktikalitas/Tahap ke 

4 Borg and Gall) Tahap uji lapangan persiapan merupakan uji coba untuk melihat kesan pemakai baik guru maupun siswa terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan.  Setelah diperoleh bahan ajar yang yang valid tahap selanjutnya dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran adalah uji coba produk yang bertujuan untuk menilai praktikalitas bahan ajar yang dikembangkan. Uji coba dilakukan di kelas VII MTsS Muhammadiyah gobah. Uji lapangan persiapan dilakukan di kelas VII MTsS Muhammadiyah Gobah dengan jumlah siswa 28 orang siswa. Pada uji lapangan persiapan, peneliti meminta respon siswa terhadap bahan ajar yang peneliti kembangkan. Selain kepada siswa, respon juga diminta dari 5 orang guru yang tergabung dalam KKM MTsN 9 Kampar. Ketika pelaksanaan uji coba dilaksanakan ada 3 orang siswa yang tidak hadir karena sakit dan juga izin. Uji lapangan persiapan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui respon guru dan juga siswa terhadap praktikalitas bahan ajar yang telah dikembangkan. Dari uji coba bahan ajar diperoleh data respon siswa dan respon guru terhadap bahan ajar dan aktivitas siswa. Berikut ini uraian hasil pelaksanaan uji coba bahan ajar pada uji lapangan persiapan (Preliminery Field Testing) : a. Pendahuluan (10 menit) 1. Siswa disiapkan oleh ketua kelas sambil melipat tangan dan menucapkan salam bersama-sama kepada guru 2. Siswa berdo’a bersama-sama dengan khusyu’ sebelum belajar 



271    3. Siswa mendengarkan absen kehadiran yang dibacakan guru dan menjawab hadir ketika di panggil nama masing-masing 4. Siswa mendengarkan dengan baik penjelasan guru tentang pengenalan bahan ajar bahasa arab terintegrasi al-Quran serta garis-garis  besar dan cakupan dalam materi yang akan dipelajari 5. Siswa diberikan waktu sebentar untuk mengajukan pertanyaan tentang bahan ajar dan materi yang akan dipelajari dan salah satu siswa mengajukan pertanyaan tentang perbedaan bahan ajar bahasa arab terintegrasi al-Quran dengan bahan ajar yang biasa digunakan b. Kegiatan inti (100 menit) Mengamati (Observing) 1. Siswa melihat, memperhatikan dan mendengarkan pelafalan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru tentang GHIJKL MNOPQJ2 ا. Siswa melihat, memperhatikan dan mendengarkan pelafalan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru tentang GHIJKL MNOPQJ3 ا. Siswa menirukan pengucapan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru tentang GHIJKL MNOPQJ4  ا. Siswa menirukan pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru tentang GHIJKL MNOPQJا  Menanya (Questioning) 5. Siswa menanyakan kepada guru arti dan cara pengucapan makhraj huruf ص pada mufradath lmKn dalam materi GHIJKL MNOPQJا  



272    6.  Siswa menanyakan kepada guru cara pengucapan makhraj huruf ح pada ayat-ayat al-Quran  ُ+ (ْ� ?ُ َ#� َُح أَ �هللا /ٌ )� )C�D :1ص  pada materi GHIJKL MNOPQJا yang belum dipahami Mencoba (Eksploring) 7. Siswa mencoba pengucapan mufradath tentang GHIJKL MNOPQJا di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja 8. Siswa mencoba pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath tentang GHIJKL MNOPQJا di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja               



273                           



274    Menalar (Associating) 9. Siswa memilih dan menentukan satu diantara tiga mufradath yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada di dalam bahan ajar                    



275    10. Siswa membedakan empat kata yang tersedia dalam bahan ajar dilihat dari sisi mudzakkar dan mu’annas                      



276    11. Siswa mendengarkan bunyi huruf yang diucapkan oleh guru dan memilih satu huruf yang tepat diantara empat huruf yang disediakan                    



277    12. Siswa mendengarkan bunyi mufradath yang diucapkan oleh guru dan memilih satu mufradath yang tepat diantara dua mufradaht yang disediakan                     



278    Mengkomunikasikan (Communicating) 13. Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang perkenalan diri sendiri. Siswa melakukannya di depan kelas secara berpasangan                    



279    14. Untuk melatih pengucapan makhraj huruf, maka siswa diminta untuk membaca bersama-sama ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan materi yang dipandu oleh guru c. Penutup (10 menit) 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari 2. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 3. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi salam Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran pada tahap uji lapangan persiapan ini, difokuskan pada langkah-langkah saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Berikut pembahasan untuk tiap-tiap aspeknya. Aspek mengamati  Pada uji lapangan persiapan ini, belum semua siswa yang terlibat aktif dan di antara mereka masih ada yang belum serius namun sebagian besar siswa sudah melakukan tahap ini, dimana siswa mau melihat bahan ajar dan juga mengulangi setiap mufradath yang diucapkan oleh guru.  Aspek menanya  Pada aspek bisa dikatakan belum muncul inisiatif siswa untuk bertanya. Cukup sulit untuk membuat siswa mau berbicara dan bertanya. Hal ini dimungkinkan karena kebiasaan cara pembelajaran yang dilakukan di tambah lagi bidang studi bahasa arab merupakan hal yang baru bagi siswa.   



280    Aspek mencoba Pada aspek ini terlihat siswa belum begitu antusias untuk melakukannya. Siswa masih malu-malu untuk mengucapkan kosa kata bahasa arab bahkan cenderung mengolok-olok kawan yang salah dalam membaca dan melakukan percakapan. Hal ini juga menjadi acuan peneliti untuk perbaikan pada tahap uji lapangan nanti. Aspek menalar Pada aspek ini siswa juga masih kesulitan untuk menjawab soal-soal latihan yang ada dalam bahan ajar, siswa masih sering bertanya kepada kawan dan tidak mau bertanya kepada guru tentang soal-soal yang harus dikerjakan.  Aspek mengkomunikasikan Pada aspek ini siswa belum terlalu terbuka atau masih malu-malu untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran maupun mempresentasikan hasil kerja mereka baik itu latihan maupun percakapan yang diperintahkan guru. Dari lima aspek tersebut terdapat beberapa catatan untuk diperbaiki pada pelaksanaan uji lapangan utama. Adapun hal tersebut sebagai berikut : 1. Urutan materi di dalam bahan ajar belum terstruktur dengan baik, misalnya diawal materi siswa di suruh memahami materi terkait kalimat, kemudian baru memamhami kata dan huruf sehingga siswa sulit mengikuti proses pembelajaran. Seharusnya materi di muali dari memahami huruf, kata baru kalimat 



281    2. Dari lima langkah pendekatan saintifik yang ada, aspek yang masih sulit dimunculkan dari siswa adalah adalah bertanya. Hal ini karena pada pembelajaran yang sebelumnya, siswa tidak diharuskan bertanya, siswa hanya mendengarkan saja keterangan guru. Maka perlu diperbaiki pada uji coba utama supaya siswa lebih aktif bertanya. Hasil praktikalitas bahan ajar yang dikembangkan diperoleh dari pelaksanaan uji coba pada uji lapangan pesiapan diperoleh dari respon guru dan respon siswa. Berikut uraian pembahasan praktikalitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran. Respon Siswa Untuk memperoleh respon siswa terhadap proses pembelajaran menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik, siswa  mengisi  angket  respon  siswa. Setelah proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang peneliti kembangkan dilaksanakan, peneliti meminta pendapat siswa terkait bahan ajar yang digunakan. Siswa menyampaikan bahwa tampilan bahan ajar penuh warna seperti mengajak siswa bermain warna sehingga siswa menjadi semangat untuk membacanya,  siswa juga menyampiakn bahwa mereka merasa lebih semangat untuk belajar bahasa arab karena ada ayat-ayat al-Quran yang sudah mereka hapal di dalamnya, selain itu siswa juga menyampaikan bahwa mereka lebih mudah menghapal arti kata dalam maeri pelajaran karena kata-kata yang dipakai juga ditemukan dalam ayat-ayat yang mereka hapal.  



282    Pernyataan siswa ini juga terlihat dari keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, ketika siswa di euruh mencari arti kata di dalam kamus, hamper seluruh siswa membuka kamus, hal ini karena kata-kata yang di cari juga terdapat dalam ayat-ayat yang mereka hapal, sehingga mereka menjadi penasaran untuk mengetahui arti katanya.  Selain itu, keaktifan siswa juga terlihat ketika siswa di minta membaca teks bacaan yang ada di bahan ajar, banyak siswa yang antusias untuk membaca, mereka beralasan teks yang dibaca ada ayat-ayat al-Quran yang sudah biasa mereka baca, sehingga mereka tidak takut salah mengucapkannya.  Ketika siswa diminta mengulang kalimat atau kata yang diucapkan guru, siswa juga lebih semangat, hal ini karena mereka mulai terbiasa dan tidak merasa malu lagi untuk mengucapkan kosa kata yang ada dalam bahan ajar. Selain melakukan wawancara terhadap siswa, peneliti juga menyebarkan angket penilaian siswa terhadap bahan ajar yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung, angket yang diberikan berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa dengan angka-angka sesuai penilaian yang diberikan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Secara statistik, respon siswa dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :      



283    Tabel 6. Respon Siswa Terhadap Praktikalitas Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif Al-Quran Dengan Pendekatan Saintifik   No Pernyataan Rata-rata Kategori 1 Tampilan bahan ajar menarik untuk dipelajari 3.46 Sesuai 2 Jenis  huruf  yang  digunakan  dalam  bahan  ajar menarik tidak monoton 3.58 Sangat Sesuai 3 Bahan ajar memiliki pemilihan warna yang menarik 3.46 Sesuai 4 Tulisan dalam bahan ajar jelas 3.96 Sangat Sesuai 5 Materi dalam bahan ajar yang dikembangkan memiliki keterkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari  3.58 Sangat Sesuai 6 Bahan  ajar  mendukung siswa untuk  aktif dalam mempelajari materi 3.54 Sangat Sesuai 7 Ayat-ayat al-Quran dalam bahan ajar ditampilkan dengan  jelas  sehingga  dapat  memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran 3.92 Sangat Sesuai 8 Bahan  ajar  dapat  mempermudah  pemahaman terhadap materi pelajaran dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi 3.42 Sesuai 9 Materi pemelajaran dalam bahan ajar disampaikan sesuai dengan pendekatan saintifik 3.54 Sangat Sesuai 10 Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik untuk dikerjakan 3.42 Sesuai 11 Latihan dalam bahan ajar sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi  3.71 Sangat Sesuai Jumlah 39.58 Sesuai Rata-rata 3.29     



  Secara grafik, hasil respon siswa pada uji lapangan terbatas dapat digambarkan sebagai          Gambar 4. Diagram Respon Siswa Pada Uji Lapangan PersiapanRespon siswa terhadap praktikalitas bahan ajar dikembangkanyang dikembangkan diperoleh dari analisis hasil pengisian angket oleh siswa. Dalam angket yang diisi, siswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap bahan ajar yang digunakannya selama proses pembelajaran.Pada uji coba terbatas atau uji coba lapangan auji praktikalitas, hasil secara keseluruhan respon siswa terhadap bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik siswa kelas VII madrasah tsanawiyah Kategori sesuai yang diperoleh pada uji coba ini, jika dikonversikan ke kategori kepraktisan, maka hasil pada uji coba lapangan awal ini ada pada kategori praktis.01234  Secara grafik, hasil respon siswa pada uji lapangan terbatas dapat digambarkan sebagai berikut : . Diagram Respon Siswa Pada Uji Lapangan PersiapanRespon siswa terhadap praktikalitas bahan ajar bahasa arab yang yang dikembangkan diperoleh dari analisis hasil pengisian angket oleh siswa. Dalam angket yang diisi, siswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap bahan ajar yang digunakannya selama proses pembelajaran.Pada uji coba terbatas atau uji coba lapangan awal atau juga disebut dengan asil secara keseluruhan respon siswa terhadap bahan ajar bahasa Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah adalah Sesuai dengan rataKategori sesuai yang diperoleh pada uji coba ini, jika dikonversikan ke kategori kepraktisan, maka hasil pada uji coba lapangan awal ini ada pada kategori praktis.Respon Siswa Indikator Respon Siswa 284 Secara grafik, hasil respon siswa pada uji lapangan terbatas dapat . Diagram Respon Siswa Pada Uji Lapangan Persiapan bahasa arab yang yang dikembangkan diperoleh dari analisis hasil pengisian angket oleh siswa. Dalam angket yang diisi, siswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap bahan ajar yang digunakannya selama proses pembelajaran. wal atau juga disebut dengan asil secara keseluruhan respon siswa terhadap bahan ajar bahasa pada kurikulum 2013 bagi dengan rata-rata 3.29. Kategori sesuai yang diperoleh pada uji coba ini, jika dikonversikan ke kategori kepraktisan, maka hasil pada uji coba lapangan awal ini ada pada kategori praktis. Indikator Respon Siswa



285    Aspek yang paling tinggi nilainya adalah aspek ke-4 yaitu “tulisan dalam bahan ajar jelas” yang mendapat nilai 3,96 dengan kategori sangat praktis dan aspek ke-7 yaitu “ayat-ayat al-Quran dalam bahan ajar ditampilkan dengan jelas sehingga memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran” dengan nilai 3.92 dengan kategori sangat praktis. Kedua aspek ini mendapat nilai dengan kategori sangat praktis karena tulisan dalam bahan ajar ditulis dengan jelas sehingga mudah di baca oleh siswa dan ayat-ayat al-Quran yang diintegrasikan dengan materi pelajaran merupakan ayat-ayat dan kosakata dalam al-Quran yang sudah biasa didengar dan dibaca oleh siswa dalam kegiatan membaca al-Quran maupun kegiatan tahfiz. Adapaun aspek yang mendapat nilai paling rendah adalah aspek ke-8 yaitu “Bahan  ajar  dapat  mempermudah  pemahaman terhadap materi pelajaran dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi” yang mendapat nilai 3.42 dengan kategori sesuai atau praktis dan juga aspek-10 yaitu “Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik untuk dikerjakan” . kedua aspek ini mandapat nilai rendah karena masih kurangnya ayat-ayat al-Quran yang masukkan kedalam bahan ajar serta latihan-latihan yang disediakan ternyata belum mampu memicu semangat siswa untuk belajar.  Aspek ini mendapatkan nilai yang paling rendah memang karena peneliti tidak memiliki banyak pengetahuan dalam mendesain bahan ajar. Oleh karena untuk melakukan perbaikan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran, peneliti berkonsultasi dengan beberapa rekan yang memiliki pengetahuan dalam hal mendesain bahan ajar. 



286    Selain dua aspek tersebut, aspek tampilan bahan ajar dan warna juga masih mendapat nilai rendah. Hal ini tentu memerlukan kerja keras peneliti untuk melakukan perbaikan terhadap bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran yang dikembangkan. Rendahnya nilai respon siswa yang diperoleh dalam uji ini sebagai akibat dari belum terbiasanya siswa dengan pembelajaran bahasa arab. Sehingga masih perlu kerja keras guru untuk menumbuhkan minat siswa untuk belajar bahasa arab dan juga dibutuhkan usaha peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah agar layak dan bisa digunakan sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang bagi guru bidang studi bahasa arab. Respon Guru Respon guru terhadap praktikalitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik diperoleh dari angket yang diisi oleh 5 orang guru  yang menggunakan bahan ajar ini dalam proses pembelajaran dan hasil pengamatan guru tersebut selama proses pembelajaran. Hasil respon guru dapat dilihat pada Tabel berikut.      



  Tabel 7. Respon guru terhadap praktikalitas bahan integratif al No Aspek yang dinilai1 Daya tarik 2 Proses pengembangan3 Proses penggunaan4 Kemudahan penggunaan5 Waktu 6 Penilaian Rata Secara grafik hasil respon guru dapat digambarkan seperti berkut ini :          Gambar 5. Diagram respon guru pada uji lapangan persiapn33.23.43.63.8  Respon guru terhadap praktikalitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik Aspek yang dinilai Nilai 3.75 Sangat Proses pengembangan 3.75 Sangat Proses penggunaan 3.50 Sangat Kemudahan penggunaan 3.50 Sangat 3.25 3.25 Rata-rata 3.50 Sangat SesuaiSecara grafik hasil respon guru dapat digambarkan seperti berkut ini :. Diagram respon guru pada uji lapangan persiapnRespon Guru Indikator Respon Guru 287 ajar bahasa arab Kategori Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sesuai Sesuai Sangat Sesuai Secara grafik hasil respon guru dapat digambarkan seperti berkut ini : . Diagram respon guru pada uji lapangan persiapn Indikator Respon Guru



288    Praktikalitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah secara keseluruhan dalam kategori sangat praktis dengan rata-rata nilai sebesar 3.50. Hal ini menunjukkan  bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran yang telah peneliti kembangkan bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas VII pada materi التعريف بالنفس. Berdasarkan hasil praktikalitas yang diperoleh dari respon siswa dan respon guru, masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki oleh peneliti. F. Revisi hasil uji coba/Main product revision (Tahap ke-5 Borg and Gall) Berdasrkan hasil uji coba lapangan awal yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kelamahan dan kekurangan dari pelaksanaan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran yang dikembangkan oleh peneliti. Adapun kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan bahan ajar pada tahap uji lapangan persiapan sebagi berikut : 1. Urutan materi dibuat lebih terstruktur, dimulai dari opengenalan hurf, ata dan kalimat 2. Gunakan strategi yang bisa membuat siswa lebih aktif bertanya. Dari respon siswa yang dibuktikan dengan masih adanya aspek-aspek yang mendapat nilai rendah. Adapun aspek-aspek yang perlu peneliti perbaiki adalah sebagai berikut : 1. Aspek ke-1 yaitu tentang tampilan bahan ajar yang masih belum mampu membuat siswa tertarik untuk belajar 



289    2. Aspek ke-2 tentang pemilihan warna pada bahan ajar. 3. Aspek ke-8 yaitu tentang ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi 4. Aspek ke-10 tentang latihan yang ada dalam bahan ajar masih belum sesuai dengan karakteristik siswa Madrasah Tsanawiyah kelas VII  Untuk tahap revisi ini maka peneliti hanya akan memfokuskan perbaikan pada aspek-aspek yang masih memerlukan revisi seperti pada uraian di atas, sedangan untuk aspek-aspek yang sudah berada pada kategori Sangat valid tidak perlu lagi dilakukan perbaikan. Uji lapangan awal yang diperoleh dari respon guru didapatkan beberapa masukan untuk perbaikan bahan ajar yang sedang dikembangkan. Adapun masukan yang diperoleh di gambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 8. Saran-saran perbaikan bahan Ajar  NO SARAN-SARAN PERBAIKAN 1 Perbaiki kesalahan dalam penulisan bahasa arab dan ayat al-Quran 2 Penulisan atau spasi penulisan diperhatikan 3 Di buat kamus kecil di akhir materi  Dari kondisi yang ada dan dari masukan yang diberikan pada uji lapangan persiapan, maka peneliti melakukan perbaikan terutama pada aspek-aspek yang mendapatkan respon yang masih rendah dari siswa sebagai tujuan utama dikembangkannya bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah.  



290    Perbaikan pertama adalah pada aspek tampilan. Pada desain bahan ajar bahasa arab integrtaif al-Quran yang peneliti kembangkan, tampilannya masih polos tanpa ada tambahan aksesori ataupun kata-kata yang dapat memicu minat siswa untuk belajar. Maka peneliti melakukan perbaikan dengan menambahkan aksesori.                  



291    Selanjutnya pada aspek warna peneliti juga menambahkan warna yang beragam pada bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran baik itu pada tabel-tabel maupun tampilan lainnya. Penambahan warna yang dilakukan juga mengindari warna-warna yang mencolok seperti gambar.                    



292    Aspek berikutnya yaitu tentang ayat-ayat al-Quran yang diintegrasikan dalam bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran peneliti menambahkan lagi ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan materi pembelajaran yang sebelumnya belum dimasukkan ke dalam bahan ajar. Ada beberapa penambahan ayat-ayat al-Quran yang peneliti tambahkan, salah satunya seperti yang terdapat pada gambar berikut.                   



293    Aspek yang terakhir adalah aspek soal-soal latihan. Pada aspek ini peneliti menambahkan soal-soal utuk kemahiran mendengar siswa dengan mengucapkan kata arab al-Quran dan siswa menentukan huruf yang dibaca guru. Bentuk soalnya dapat dilihat pada gambar berikut.                   



294    Untuk masukan yang diperoleh dari respon guru, maka peneliti melengkapi dengan cara membuatkan kamus kecil yang diltekkan diakhir materi.                 Secara umum perbaikan-perbaikan yang peneliti lakukan terhadap bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah yang diperoleh dari hasil uji lapangan awal, digambarkan pada diagram berikut.  



295                          Keterangan : - Garis putus-putus merupakan masukan dari validator  Gambar 6. Rancangan pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah tahap 3  Cover,  Kata Pengantar,  Daftar Isi,  KI, KD, IPK,  Langkah-langkah Pendekatan Saintifik Uraian Materi ��ُ�ْ�ِ�ْ َّ
ْ�ِ� ا� َّ����ِ  Buku siswa  ُ��َ�
ْ�ِرْ�َ��ُت�  ا�ِ�َ�اَءةُ   ا�ِ�َ َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت� ا�ِ�َ�اَءةُ  ا�ِ�َ
�َ��ُ �َ���َ ا� َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت�ا.*�ء� َأْدَواُت�ِ/ْ.ِ
ْ�َ-�ِم  اْ'ُْ�َ�ِ&َ%�ُ ا�َ+َ*�ِ(ُ��اْ'ُْ�َ�َدُة� ا�$#"!  Buku guru ا�ِ�َ�اَءةُ �َ���َ ا� َّ
ْ#ِ"ْ!ِ  ا� ْ�ِرْ�َ��ُت� 5َ6ِ7اُر ا ا��4م3-�رة� َ��َ��ا�$َّ َّ
�8َُورِ ا� َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت� /.
*�ع3-�رة� َ����ا� َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت� اْ'ُْ�َ�َداُت   َ��َ��ا'ُْ�َ�َداِت ا� َّ

َ*�ِع ا�ِ.ْ/ِ��َ��َ Petunjuk penggunaan bagi guru dan jawaban soal-soal  Sesuaikan dengan konteks kebahassan Trans literasi Arab-Indonesia Perbaiki kesalahan penulisan dan spasi Kamus Kecil 



296    G. Uji Lapangan/Main field testing ( Tahap ke-6 Borg and Gall) Untuk mengetahui praktikalitas dan efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan, maka dilakukan uji lapangan yang dilakukan pada 9 madrasah di provinsi Riau.  Jumlah siswa dari 9 madrasah tersebut adalah 300 orang. Adapun alokasi waktu untuk bidang studi bahasa arab sebanyak 3x40 menit. Berikut adalah proses pelaksanaan pembelajaran pada 9 madrasah anggota KKM MTsN 9 Kampar pada uji lapangan utama. a. Pendahuluan (10 menit) 1. Siswa disiapkan oleh ketua kelas sambil melipat tangan dan menucapkan salam bersama-sama kepada guru 2. Siswa berdo’a bersama-sama dengan khusyu’ sebelum belajar 3. Siswa mendengarkan absen kehadiran yang dibacakan guru dan menjawab hadir ketika di panggil nama masing-masing 4. Siswa mendengarkan dengan baik penjelasan guru tentang pengenalan bahan ajar bahasa arab terintegrasi al-Quran serta garis-garis  besar dan cakupan dalam materi yang akan dipelajari 5. Siswa diberikan waktu sebentar untuk mengajukan pertanyaan tentang bahan ajar dan materi yang akan dipelajari dan salah satu siswa mengajukan pertanyaan tentang perbedaan bahan ajar bahasa arab terintegrasi al-Quran dengan bahan ajar yang biasa digunakan    



297    b. Kegiatan inti (100 menit) Mengamati (Observing) 6. Siswa melihat, memperhatikan dan mendengarkan pelafalan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru tentang  MNOPQJاGHIJKL  7. Siswa melihat, memperhatikan dan mendengarkan pelafalan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru tentang GHIJKL MNOPQJ8 ا. Siswa menirukan pengucapan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru tentang HIJKL MNOPQJاG   9. Siswa menirukan pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru tentang GHIJKL MNOPQJا  Menanya (Questioning) 10. Siswa menanyakan kepada guru arti dan cara pengucapan makhraj huruf ش pada mufradath ةONاOq dalam materi GHIJKL MNOPQJ11  ا.  Siswa menanyakan kepada guru cara pengucapan makhraj huruf ع pada ayat-ayat al-Qura  ُE0َاْ�َ��ِر  pada materi GHIJKL MNOPQJا yang belum dipahami Mencoba (Eksploring) 12. Siswa mencoba pengucapan mufradath tentang GHIJKL MNOPQJا di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja 13. Siswa mencoba pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath tentang GHIJKL MNOPQJا di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja 



298                           



299    Menalar (Associating) 14. Siswa mendengarkan bunyi huruf yang diucapkan oleh guru dan memilih satu huruf yang tepat diantara empat huruf yang disediakan                    



300    15. Siswa mendengarkan bunyi mufradath yang diucapkan oleh guru dan memilih satu mufradath yang tepat diantara dua mufradaht yang disediakan                     



301    16. Siswa membedakan empat kata yang tersedia dalam bahan ajar dilihat dari sisi mudzakkar, mu’annas, isim isyarah dan isim dhamir                     



302    17. Siswa memilih dan menentukan satu diantara tiga mufradath yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada di dalam bahan ajar                      



303    Mengkomunikasikan (Communicating) 18. Siswa menyampaikan hasil diskusi yang dilakukan dimeja masing-masing kemudian siswa melakukannya secara berpasangan di depan kelas.                     



304    19. Untuk melatih pengucapan makhraj huruf, maka siswa diminta untuk membaca bersama-sama ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan materi yang dipandu oleh guru c. Penutup (10 menit) 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari 2. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 3. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi salam Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran pada tahap uji lapangan utama ini, tetap difokuskan pada langkah-langkah saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Berikut pembahasan untuk tiap-tiap aspeknya. Aspek mengamati  Pada uji lapangan persiapan ini, sudah sebagian siswa yang terlibat aktif dan di antara mereka masih ada yang belum serius namun sebagian besar siswa sudah melakukan tahap ini, dimana siswa mau melihat bahan ajar dan juga mengulangi setiap mufradath yang diucapkan oleh guru. Terlihat dalam tahap ini siswa cukup antusias mengikuti pembelajaran karena berbagai aspek, dari segi warna tulisan bahan ajar, adanya ayat-ayat al-Quran yang diintegrasikan dalam bahan ajar membuat mereka merasa tidak asing lagi dengan bahasa arab dikarenakan ayat-ayat yang dimunculkan sudah dihapal dan dibaca dalam kegiatan membaca al-Quran setiap pagi.   



305    Aspek menanya  Pada aspek masih sulit dilihat namun sudah ada siswa yang memiliki inisiatif untuk bertanya, baik itu makna kata maupun penjelasan materi yang masih belum dipahami. Memang cukup sulit untuk membuat siswa mau berbicara dan bertanya sebagai akibat kebiasaan cara pembelajaran yang dilakukan di tambah lagi bidang studi bahasa arab merupakan hal yang barus bagi siswa. Aspek mencoba Pada aspek ini guru menerapkan sistem dimana setiap siswa harus tampil untuk melakukan percakapan dan membaca walaupun masih ada siswa masih malu-malu untuk mengucapkan kosa kata bahasa arab. Selain itu guru juga mengkondisikan kelas supaya tidak ada siswa yang mengolok-olok kawan yang salah dalam membaca dan melakukan percakapan.  Aspek menalar Pada aspek ini siswa sudah mulai mandiri dalam menjawab soal-soal latihan yang ada dalam bahan ajar, siswa juga lebih sering bertanya kepada guru dibandingkan bertanya kepada teman. Aspek mengkomunikasikan Pada aspek ini siswa sudah mulai terbuka untuk melakukan diskusi dalam membahas soal-soal yang dipresentasikan oleh teman-temannya.  Pada uji lapangan utama ini bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dibuat secara terstruktur dimulai dari pengenalan huruf, kata, frasa dan kalimat, sehingga diharapkan siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Sedangkan untuk membuat siswa bertanya, guru menggunakan strategi “pemaksaan” dimana setiap 



306    siswa diharuskan bertanya. Hal ini dilakukan dalam usaha membiasakan siswa mau bertanya terutama terkait materi pelajaran yang belum dipahami. Kesulitan membuat siswa mau berbicara dan bertanya di rasa wajar karena siswa merupakan siswa tamatan SD yang masih asing dengan kosa kata bahasa arab dan juga tidak dibiasakan untuk bertanya. Uji lapangan dilakukan dengan menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran selama proses pembelajaran. Pada pertemuan terakhir dilakukan penyebaran angket respon siswa dan respon guru. Tabel 9. Respon Siswa pada uji lapangan Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif Al-Quran Dengan Pendekatan Saintifik No Pernyataan Rata-rata Kategori 1 Tampilan bahan ajar menarik untuk dipelajari 3.50 Sangat Sesuai 2 Jenis  huruf  yang  digunakan  dalam  bahan  ajar menarik tidak monoton 3.64 Sangat Sesuai 3 Bahan ajar memiliki pemilihan warna yang menarik 3.56 Sangat Sesuai 4 Tulisan dalam bahan ajar jelas 3.98 Sangat Sesuai 5 Materi dalam bahan ajar yang dikembangkan memiliki keterkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari  3.82 Sangat Sesuai 6 Bahan  ajar  mendukung siswa untuk  aktif dalam mempelajari materi 3.62 Sangat Sesuai 7 Ayat-ayat al-Quran dalam bahan ajar ditampilkan dengan  jelas  sehingga  dapat  memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran 3.94 Sangat Sesuai 8 Bahan  ajar  dapat  mempermudah  pemahaman terhadap materi pelajaran dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi 3.26 Sesuai 9 Materi pemelajaran dalam bahan ajar disampaikan sesuai dengan pendekatan saintifik 3.82 Sangat Sesuai 10 Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik untuk dikerjakan 3.48 Sesuai 11 Latihan dalam bahan ajar sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi  3.74 Sangat Sesuai Jumlah 40.36 Sangat Sesuai Rata-rata 3.67 



  Secara grafik digambarkan sebagai berikut :       Gambar 7. Diagram Pada tahap ini merupakan tahap untuk melihat efektifitas arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik siswa kelas VII Madrasahajar yang dikembangkan diperoleh dari analisis hasil pengisian angket oleh siswa. Secara umum respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan sangat sesuai. Dalam angket yang diisi, terhadap bahan ajar yanBahan ajar yang digunakan dapat dikatakan efektif karena bahan ajar yang dirancang berhasil digunakan, tujuan yang diinginkan tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Walaupun secara keseluruhan sangat sesuai, masih ada aspekdengan nilai yang masih masih rendah yaitu aspek ke024  Secara grafik digambarkan sebagai berikut : . Diagram respon siswa pada uji lapangan utamaPada tahap ini merupakan tahap untuk melihat efektifitas bahan ajar bahasa Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Respon siswa terhadap efektifitasajar yang dikembangkan diperoleh dari analisis hasil pengisian angket oleh siswa. Secara umum respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan sangat esuai. Dalam angket yang diisi, siswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap bahan ajar yang digunakannya selama proses pembelajaran.Bahan ajar yang digunakan dapat dikatakan efektif karena bahan ajar yang dirancang berhasil digunakan, tujuan yang diinginkan tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.  upun secara keseluruhan hasil respon siswa menunjukkan kategori gat sesuai, masih ada aspek-aspek yang masih berada pada kategori sesuai atau dengan nilai yang masih rendah. Adapun aspek yang masih mendapat nilai yang masih rendah yaitu aspek ke-8 ”Bahan  ajar  dapat  mempermudah  pemahaman Respon Siswa Indikator Respon Siswa 307 lapangan utama bahan ajar bahasa pada kurikulum 2013 bagi efektifitas bahan ajar yang dikembangkan diperoleh dari analisis hasil pengisian angket oleh siswa. Secara umum respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan sangat siswa diminta untuk memberikan penilaian g digunakannya selama proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan dapat dikatakan efektif karena bahan ajar yang dirancang berhasil digunakan, tujuan yang diinginkan tercapai dan sesuai dengan hasil respon siswa menunjukkan kategori aspek yang masih berada pada kategori sesuai atau Adapun aspek yang masih mendapat nilai yang dah  pemahaman Indikator Respon Siswa



  terhadap materi pelajaran dan ayatdan aspek ke-10 “Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik untuk dikerjakan”.  Tabel 10. Respon guru terhadap praktikalitas integratif alNo Aspek yang dinilai1 Daya tarik 2 Proses pengembangan3 Proses penggunaan4 Kemudahan penggunaan5 Waktu 6 Penilaian Rata Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :        Gambar 8. Diagram respon guru pada uji lapangan utama33.54  terhadap materi pelajaran dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi” 10 “Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik Respon guru terhadap praktikalitas bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik Aspek yang dinilai Nilai Kategori3.58 Sangat Proses pengembangan 3.75 Sangat Proses penggunaan 3.50 Sangat Kemudahan penggunaan 3.75 Sangat 3.50 Sangat 3.25 Rata-rata 3.56 Sangat SesuaiSecara grafik dapat digambarkan sebagai berikut : . Diagram respon guru pada uji lapangan utamaRespon Guru Indikator Respon Guru 308 an yang berkaitan dengan materi” 10 “Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik bahan ajar bahasa arab Kategori Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sangat Sesuai Sesuai Sangat Sesuai . Diagram respon guru pada uji lapangan utama Indikator Respon Guru



309    Berdasarkan tabel, diketahui bahwa respon guru pada uji lapangan mengalami peningkatan dibandingkan dari respon guru pada uji lapangan terbatas. Respon guru terhadap bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah pada uji lapangan secara keseluruhan dalam kategori sangat praktis dengan rata-rata nilai sebesar 3.56. Hal ini menunjukkan  bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran yang telah peneliti kembangkan bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas VII pada materi GHIJKL MNOPQJا. H. Penyajian data hasil Uji Coba Lapangan (Eksperimen) 1. Deskripsi proses pembelajaran pada kelas eksperimen    No   Tanggal  Keterangan 1 11 Juli 2017 Uji terbatas  2 24, 25, 26, 27, 28 Juli 2017 Uji lapangan Utama 3 31 Juli 2017 Pretest 4 08 Agustus 2017 Pembelajaran 1 5 15 Agustus 2017 Pembelajaran 2 6 22 Agustus 2017 Pembelajaran 3 7 29 Agustus 2017 Pembelajaran 4 8 05 September 2017 Pembelajaran 5 9 12 September 2017 Post test  Untuk mengetahui efektifitas penggunaan bahan ajar yang telah peneliti kembangkan, maka dilaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai alokasi waktu yang ada di madrasah yaitu 5 kali pertemuan. Adapun langkah-



310    langkah pembelajaran merujuk pada pedoman yang telah peneliti susun seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 11. Langkah-langkah pembelajaran Bahasa Arab Integratif Al-Quran Dengan Pendekatan Santifik Pada kelas eksperimen No Aspek Yang Diamati Kegiatan Siswa 1 Guru menyuruh siswa untuk melihat, memperhatikan dan mendengarkan pelafalan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru - Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan baik pelafalan mufradath yang diucapkan oleh guru 2 Guru menyuruh siswa untuk melihat, memperhatikan dan mendengarkan pelafalan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru - Siswa memperhatikan dan mendengarkan pelafalan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan oleh guru - Siswa bisa menemukan dan membandingkan mufradath bahasa arab di dalam ayat-ayat al-Quran dalam bahan ajar - Dengan diintegrasikannya kosa kata bahasa arab dengan ayat-ayat al-Quran membuat siswa lebih mudah menghapal, mengingat dan menerapkan mufradath yang telah dipelajari dalam berbicara 3 Siswa diminta untuk menirukan pengucapan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru  - Siswa menirukan pengucapan huruf-huruf dalam mufradath yang diucapkan guru   4 Siswa diminta untuk menirukan pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru  - Siswa menirukan pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath yang diucapkan guru - Siswa lebh mudah menirukan pengucapan mufradath karena sebagian mufradath terdapat dalam ayat-ayat al-Quran yang telah mereka hapal 5 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang cara pengucapan makhraj mufradath yang betul yang belum dipahami - Siswa lebih termotivasi untuk bertanya tentang bagaimana cara pengucapan mufradath-mufradath khususnya yang terdapat dalam ayat al-Quran   6 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang cara pengucapan - Siswa lebih termotivasi untuk bertanya tentang bagaimana cara pengucapan mufradath-mufradath khususnya yang 



311    makhraj ayat-ayat al-Quran yang betul yang belum dipahami terdapat dalam ayat al-Quran - Jumlah siswa yang bertanya lebih banyak yaitu 7 orang dibandingkan kelas kontrol hanya 4 orang. Itu menandakan keaktifan siswa lebih baik 7 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba pengucapan mufradath tentang GHIJKL MNOPQJا di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja - Siswa mencoba pengucapan mufradath tentang GHIJKL MNOPQJا di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja 8 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba pengucapan ayat-ayat al-Quran yang didalamnya terdapat mufradath di tempat masing-masing dengan di simak oleh teman satu meja - Siswa lebih semangat untuk mencoba mengucapkan ayat-ayat al-Quran yang didengarkan oleh teman satu meja secara bergantian. Dengan demikian, kondisi beajar-mengajar lebih hidup dan semangat 9 Guru memperdengarkan bunyi satu huruf hijaiyah dan siswa memilih satu huruf yang tepat diantara empat huruf yang disediakan di dalam bahan ajar - Siswa bisa membedakan antara huruf yang berdekatan makhrajnya, diantaranya ز,ذ,ك,ق,ش,س,ع,أ  10 Guru memperdengarkan bunyi mufradath dan siswa memilih satu mufradath yang tepat diantara dua mufradaht yang disediakan - Siswa bisa membedakan pemakaian antara kata اyه, ھyأ{|, ا{|, ھ ,~Jت�~ , ذ  - Siswa bisa membedakan pemakaian antara kata َّىDFََG ,   HَJِْLَّMOُ PِQْRَSا PِFْRَSَّى اDQََGHJْUَِّMOُ 11 Siswa di suruh untuk membedakan empat kata yang tersedia dalam bahan ajar dilihat dari sisi mudzakkar dan mu’annas - Siswa aktif membedakan antara empat kata yang tersedia dalam bahan ajar dilihat dari sisi mudzakkar dan mu’annas 12 Siswa di suruh untuk memilih dan menentukan satu diantara tiga mufradath yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada di dalam bahan ajar - Siswa aktif menentukan jawaban dari soal latihan yang terdapat dalam latihan 13 Siswa diminta mendiskusikan tentang latihan secara berkelompok - Siswa mendiskusikan tentang latihan secara berkelompok 14 Siswa di minta menyampaikan hasil diskusi di depan kelas - Siswa menyampaikan hasil diskusi tentang latihan didepan kelas  



312    Untuk hasil belajar, peneliti mengumpulkan data terkait hasil belajar dari aspek sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk aspek sikap, pengumpulan data dilakukan satu kali yaitu pada pertemuan ke enam etelah melakukan post tes melalui penilaian antar peserta didik. Selain penilaian antar pesrta didik, penilaian sikap siswa juga dilakukan melalui pengamatan/observasi sebagai pedoman bagi guru untuk memberikan keputusan tehadap penilaian sikap siswa. Adapun hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 12. Rekapitulasi efektifitas penilaian sikap siswa Sikap Pernyataan P (%) Antar Siswa P (%) Pengamatan Rerata Kategori Beriman kepada tuhan yang maha esa Temanku memberi salam di awal pelajaran 76.04 82.29 79.17 Efektif Temanku berdo’a di awal pembelajaran 76.04 82.29 79.17 Efektif Gotong royong Temanku mau bekerjasama dalam kelompok 71.88 80.21 76.05 Efektif Temanku menghargai pendapat teman 73.96 77.08 75.52 Efektif Rasa ingin tahu Temanku suka mengamati sesuatu (stimulasi yang diberikan guru) 78.13 89.58 83.86 Sangat Efektif Disiplin Temanku patuh dan tertib pada aturan guru 72.92 79.17 76.05 Efektif Tanggung jawab Temanku melaksanakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 67.71 75.00 71.36  Efektif  Rerata 73.81 80.80 Rerata sikap 77.31 Kriteria Efektif       



313              Gambar 9. Diagram penialian sikap siswa Berdasarkan tabel dapat dilihat secara keseluruhan kompetensi sikap siswa dalam kategori efektif. Dari 5 indikator yang diamati, indikator rasa ingin tahu merupakan indikator yang mencolok dari siswa. Hal ini disebabkan karena bahan ajar yang digunakan merupakan bahan ajar yang lain dari bahan ajar yang biasa digunakan oleh guru, sehingga rasa ingin tahu siswa menjadi tinggi. Hal ini juga sejalan dengan aktivitas siswa yang tinggi pada aktifitas mengamati dan melakukan simulasi yang diberikan oleh guru.  Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan suatu obyek dalam kegiatan belajar mengajar.   0102030405060708090100 SIKAP SISWA Antar TemanObservasi



  Untuk penilaian aspek ketperformansi siswa, hasilnya dijabarkan dalam tabel berikut :Tabel 13. Rekapitulasi efektifitasKegiatan Melakukan percakapan sederhana berdasarkan teks Membaca teks qiro’ah dalam bahan ajar Membuat paragraf suingkat tenatng ta’arufRerata keterampilan   Ketarmpilan siswa digambarkan dengan grafik :        Gambar Berdasarkan tabel, kemampuan siswa untuk melakukan percakapan sederhana terkait materi merupakan kegiatan yang sudah berkembang baik pada siswa dengan kategori Sangat efektif. hal ini karena materi terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa, ditambah denga0102030405060708090 1  ntuk penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui rubrperformansi siswa, hasilnya dijabarkan dalam tabel berikut : . Rekapitulasi efektifitas keterampilan (perporman) siswaIndikator yang diamati 1 2 3 4 5 Melakukan percakapan berdasarkan 89.58 68.75 85.42 76.04 86.46Membaca teks qiro’ah 83.33 68.75 85.42 76.04 83.33suingkat tenatng ta’aruf 80.21 77.08 81.25 69.79   Rerata keterampilan siswa Kategori Ketarmpilan siswa digambarkan dengan grafik : Gambar 10. Diagram penilaian keterampilan siswaBerdasarkan tabel, kemampuan siswa untuk melakukan percakapan sederhana terkait materi merupakan kegiatan yang sudah berkembang baik pada siswa dengan kategori Sangat efektif. hal ini karena materi terkait dengan hari siswa, ditambah dengan muatan ayat-ayat al2 3 4 5KETERAMPILAN SISWAMelakukan percakapan sederhana berdasarkan teksMembaca teks qiro’ah dalam bahan ajarMembuat paragraf singkat tenatng ta’aruf 314 erampilan dilakukan melalui rubrik penilaian siswa P (%) Kategori   86.46 81.25 Sangat efektif 83.33 79.38 Efektif   77.08 Efektif 79.24 Efektif . Diagram penilaian keterampilan siswa Berdasarkan tabel, kemampuan siswa untuk melakukan percakapan sederhana terkait materi merupakan kegiatan yang sudah berkembang baik pada siswa dengan kategori Sangat efektif. hal ini karena materi terkait dengan ayat al-Quran yang Melakukan percakapan sederhana berdasarkan Membaca teks qiro’ah dalam bahan ajarMembuat paragraf singkat tenatng ta’aruf



315    sudah biasa di dengar dan di baca oleh siswa yang menyebabkan siswa menjadi bersemangat untuk melakukan percakapan walaupun masih ada beberapa siswa yang merasa canggung, malu bahkan malas untuk melakukan kegiatan percakapan. Sesungguhnya hal tersebut masih bisa dikatakan hal yang wajar mengingat siswa kelas VII merupakan siswa dari Sekolah Dasar (SD) yang masih sangat minim mengenal bahasa arab sebelumnya. 1. Hasil Uji Efektivitas Implementasi Bahan Ajar Implementasi bahan ajar yang telah peneliti kembangkan dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas bahan ajar terhadap hasil belajar siswa. Dari nilai ulangan harian yang dilakukan setelah dilaksanakannya proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah peneliti kembangkan, terlihat bahwa hasil ulangan harian siswa berubah lebih baik dibandingkan dengan hasil ulangan harian siswa yang belajar dengan menggunakan bahan ajar yang biasa digunakan guru. Belum semua siswa yang mendapatkan nilai yang bagus dalam ulangan harian, ini disebabkan karena kemampuan siswa membaca dan mengahapal al-Quran juga berbeda. Perbedaan kemampuan tersebut ternyata mempengaruhi kemampuan siswa mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan selama proses belajar mengajar. Selain nilai ulangan, efektifitas bahan ajar juga dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Aktifitas belajar siswa menggunakan bahan ajar yang peneliti kembangkan juga lebih baik seperti dalam table aktifitas yang peneliti sajikan, siswa lebih aktif ketika diminta mengulang kalimat karena siswa merasa kalimat yang diucapkan merupakan ayat-ayat yang biasa mereka baca dan 



316    hapal, siswa juga antusias ketika diminta membuka kamus untuk menemukan rti kata yang ada. Antusias siswa disebakan karena kata yang akan dicari artinya merupakan kata yang juga mereka baca dan hapal dalam pelajaran tahfiz sehingga siswa merasa penasaran arti kata yang dimaksud. Efektifitas pembelajaran yang lainnya juga diketahui dari kemamuan siswa untuk melakukan presentasi ke depan kelas ataupun menbaca teks yang ada dalam bahan ajar, kemauan siswa muncul karena siswa tidak merasa malu untuk mengucapkan kosa kata atau kalimat yang ada, hal ini karena dalam teks bacaan yang disajikan terdapat ayat-ayat al-Quran yang biasa mereka baca sehingga rasa percaya diri siswa juga muncul. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa berupa tes yang meggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran (kelas eksperimen) dengan siswa yang menggunakan bahan ajar yang biasa digunakan oleh guru (kelas kontrol) maka dilakukan uji t terhadap hasil belajar siswa. uji ini dilakukan pada siswa kelas VII MTsN 9 Kampar. Penempatan sekolah ini berdasarkan hasil uji homogenitas dari pre test siswa kelas VII MTs se-KKM MTsN 9 Kampar.  Tabel 14. Hasil pre test siswa MTsN 9 Kampar  No Siswa Nilai Pre Tets Eksperimen Kontrol 1 Siswa 1 65 75 2 Siswa 2 65 45 3 Siswa 3 60 80 4 Siswa 4 75 80 5 Siswa 5 65 80 6 Siswa 6 50 65 7 Siswa 7 65 70 



317    8 Siswa 8 70 60 9 Siswa 9 60 70 10 Siswa 10 50 70 11 Siswa 11 70 70 12 Siswa 12 65 60 13 Siswa 13 55 60 14 Siswa 14 80 60 15 Siswa 15 60 70 16 Siswa 16 80 70 17 Siswa 17 65 60 18 Siswa 18 50 60 19 Siswa 19 45 80 20 Siswa 20 50 60 21 Siswa 21 80 60 22 Siswa 22 75 40 23 Siswa 23 80 80 24 Siswa 24 70 70 25 Siswa 25  60  Rata-rata 64,58 66,20  Uji Homogenitas Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar integratif al-Quran, terlebih dahulu peneliti melakukan pre test terhadapt siswa kelas VII MTs se-KKM MTsN 9 Kampar. Kemudian peneliti menguji homogenitas data nilai pre test yang diperoleh dari dua kelas yang di uji dengan menggunakan uji Levene dengan bantuan 21,0 for windows.   



318    ONEWAY Nilai BY Kelas   /STATISTICS HOMOGENEITY   /MISSING ANALYSIS. Oneway Notes Output Created 18-NOV-2017 22:01:48 Comments  Input Data D:\HUSNAINI ZEIN. M.Pd.I\PROPOSAL DISERTASI\DISERTASI MTs\BAHAN DOKTOR HUSNAIN\BAHAN DISERTASI HUSNAINI ZEIN\INSTRUMEN DATA\NILAI POST TEST.sav Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File 50 Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis. Syntax ONEWAY Nilai BY Kelas   /STATISTICS HOMOGENEITY   /MISSING ANALYSIS. Resources Processor Time 00:00:00.02 Elapsed Time 00:00:00.03 [DataSet0] D:\HUSNAINI ZEIN. M.Pd.I\PROPOSAL DISERTASI\DISERTASI MTs\BAHAN DOKTOR HUSNAIN\BAHAN DISERTASI HUSNAINI ZEIN\INSTRUMEN DATA\NILAI POST TEST.sav         



319    Test of Homogeneity of Variances Nilai Post test   Levene Statistic df1 df2 Sig. .025 1 48 .875  ANOVA Nilai Post test    Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Between Groups 12.500 1 12.500 .107 .745 Within Groups 5588.000 48 116.417   Total 5600.500 49     Berdasarkan uji homogenitas, hasil pre test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebesar 0,875 dengan α = 0,05 (0,875 > 0,05). Ini menunjukkan bahwa hasil pre test siswa kelas VII MTsN 9 Kampar adalah homogen.   Langkah selanjutnya peneliti menentukan kelas Eksperimen dan kelas kontrol dari kedua kelas yang telah di uji tersebut. Tahap selanjutnya dilaksanakan proses pembelajaran pada kedua kelas yang telah ditentukan. Pada kelas eksperimen dilaksanakan proses pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dan pada kelas kontrol dilaksanakan proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang biasa digunakan oleh guru.  Proses pembelajaran bahasa arab berlangsung sebanyak lima kali pertemuan dengan alokasi waktu tiap pertemuan yaitu 3x40 menit. Setelah berlangsunng sebanyak lima kali pertemuan, pada pertemuan ke 6 dilaksanakan 



320    post tes pada kedua kelas melalui ulangan harian terhadap materi terkait. Berikut adalah hasil post test yang diperoleh oleh siswa kelas VII MTsN 9 Kampar. Tabel 15. Nilai Post Test Siswa Kelas VII MTsN 9 Kampar No Siswa Nilai Pos Test Eksperimen Kontrol 1 Siswa 1 80 80 2 Siswa 2 70 70 3 Siswa 3 70 90 4 Siswa 4 90 90 5 Siswa 5 90 85 6 Siswa 6 60 70 7 Siswa 7 80 75 8 Siswa 8 80 60 9 Siswa 9 75 70 10 Siswa 10 90 70 11 Siswa 11 70 70 12 Siswa 12 70 60 13 Siswa 13 70 60 14 Siswa 14 80 60 15 Siswa 15 85 70 16 Siswa 16 85 70 17 Siswa 17 95 60 18 Siswa 18 90 60 19 Siswa 19 80 80 20 Siswa 20 70 90 21 Siswa 21 95 90 22 Siswa 22 80 40 23 Siswa 23 90 85 24 Siswa 24 90 70 25 Siswa 25  70  Rata-rata 80.63 72.20 



321    Setelah nilai pre test dan post test diperoleh, maka nilai tersebut dianalisis untuk membandingkan perbedaan nilai yang diperoleh antara nilai pre test dan post test serta nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tabel 16. Selisih Nilai Pre Test dan Post Test Siswa Kelas VII MTsN 9 Kampar No Siswa Nilai Hasil Belajar Eksperimen Kontrol 1 Siswa 1 15 5 2 Siswa 2 5 25 3 Siswa 3 10 10 4 Siswa 4 15 10 5 Siswa 5 25 5 6 Siswa 6 10 5 7 Siswa 7 15 5 8 Siswa 8 10 0 9 Siswa 9 15 0 10 Siswa 10 40 0 11 Siswa 11 0 0 12 Siswa 12 5 0 13 Siswa 13 15 0 14 Siswa 14 0 0 15 Siswa 15 15 0 16 Siswa 16 5 0 17 Siswa 17 30 0 18 Siswa 18 40 0 19 Siswa 19 35 0 20 Siswa 20 20 30 21 Siswa 21 15 30 



322    22 Siswa 22 5 0 23 Siswa 23 10 5 24 Siswa 24 20 0 25 Siswa 25  80  Rata-rata 15.63 5.42   Eksperimen Kontrol Pre test 64.58 66.20 Post tes 80.63 72.20 Perubahan Nilai 15.63 5.42  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya perbedaan antara nilai pre test dan postest kelas eksperimen lebih tinggi sebesar 15.63 sedangkan pada kelas kontrol perubahan nilai yang terjadi anatar pre test dan post tes hanya 6.00. dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah memberikan dampak positif yang ditandai dengan peningkatan nilai yang baik pada kelas ekperimen dibandingkan kelas kontrol.  Untuk menganalisis siginifikansi nilai yang diperoleh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dilakukan analisis secara statistik dengan bantuan program SPSS 21.00 untuk memudahkan peneliti.   Analisis secara statistik ini dilakukan untuk mengenai seberapa besar perbedaan yang dihasilkan dari penggunaan bahan ajar bahasa arab integratif al-



323    Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah. Selain itu uji statistik juga berfungsi untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau di tolak. Uji Hipotesis  Uji hipotesis dilakukan dengan SPSS 18,00 Compare Means Independent Samples 

Test .  T-TEST PAIRS=EKSPERIMEN WITH KONTROL (PAIRED) /CRITERIA=CI(.9500) /MISSING=ANALYSIS. T-Test Notes Output Created 07-DEC-2017 15:21:53 Comments  Input Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File 25 Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis. Syntax T-TEST PAIRS=EKSPERIMEN WITH KONTROL (PAIRED)   /CRITERIA=CI(.9500)   /MISSING=ANALYSIS. Resources Processor Time 00:00:00.00 Elapsed Time 00:00:00.00 [DataSet0]  Paired Samples Statistics  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 EKSPERIMEN 15.6250 24 11.35518 2.31787 KONTROL 5.4167 24 9.43129 1.92515 



324     Paired Samples Correlations  N Correlation Sig. Pair 1 EKSPERIMEN & KONTROL 24 -.094 .663  
Kelas Beda thitung Df ttabel Sig. Ha Eksperimen Kontrol  15.63 > 5.42  3,242 23 2,06 2.81 0,663 Di terima  Hasil belajar dengan menggunakan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dihitung secara statistik diperoleh hasil thitung adalah 3.242 dan rentang hasil signifikansi yang diperoleh adalah 0,663. Karena hasil yang diperoleh dari perhitungan lebih besar dari nilai α = 0,05 dan α = 0,01, dimana 2.06 < 3.242 < 2.81, maka Ha dapat diterima. Dengan kata lain, ada perbedaan peningkatan hasil Paired Samples Test  Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

EKSP
ERIM
EN – 
KONT
ROL 

10.20833 15.42719 3.14906 3.69400 16.72266 3.242 23 .004 



325    belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Prosedur analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil t-hitung dengan hasil t-tabel dengan kondisi sebagai berikut : Jika hasilnya adalah t-hitung < t-tabel maka Ho dapat diterima dan Ha dapat ditolak. Jika hasilnya adalah t-hitung > t-tabel maka Ho di tolak dan Ha dapat diterima. Hasil t- hitung = 3,242 menyatakan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel pada taraf kepercayaan 5% atau 1% berarti df = N-2 = 25-2 = 23. Untuk tabel, tidak ada df = 23, yang digunakan adalah yang mendekati yaitu df = 24. Oleh karena itu, t-tabel diambil pada taraf kepercayaan 5% dan 1% dengan perbedaan 2,06 & 2,81. Dengan demikian, t-hitung > t-tabel. Jadi Ho di tolak dan Ha dapat diterima. Untuk ini, ada perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang melaksanakan pembelajaran dengan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa Madrasah Tsanawiyah dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan bahan ajar yang biasa digunakan. Bahan ajar yang digunakan dapat dikatakan efektiv karena bahan ajar yang dirancang berhasil digunakan, tujuan yang diinginkan tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.       



326    Nilai “T” Untuk Taraf Signifikan 5% Dan 1% df/db   5%                  1%   5%                       1% 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  11 12 13 14 15  16 17 18 19 20  21 22 23 12,71 63,66   4,30                 9,92           3,18                 5,84   2,78                 4,60   2,75                 4,03    2,45                 3,71   2,36                 3,50   2,31                 3,36   2,26                 3,25   2,23                 3,17    2,20                  3,11   2,18                  3,06   2,16                  3,01   2,14                  2,98   2,13                  2,95    2,12                  2,92   2,11                  2,90   2,10                  2,88   2,09                  2,86                             2,09                  2,84                       2,08                  2,83   2,07                  2,82   2,07                  2,81 24 25 26 27 28  29 30 35 40 45  50 60 70 80 90  100 125 150 200 300  400 500 1000   2,06                     2,80   2,06    2,06                     2,78   2,05                     2,77   2,05                     2,76    2,04                     2,76   2,04                     2,75   2,03                     2,72   2,02                     2,72   2,02                     2,69    2,01                     2,68   2,00                     2,65   2,00                     2,65   1,99                     2,64   1,99                     2,63    1,98                     2,63   1,98                     2,62   1,98                     2,61   1,97                     2,60   1,97                     2,59    1,97                     2,59   1,96                     2,59   1,96                     2,58         



327    I. Revisi Produk Operasional/Operasional product revision (Tahap ke-7 

Borg and Gall) Tahap ini merupakan tahap revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan. Berdasarkan hasil keseluruhan respon siswa dan juga hasil belajar siswa sesungguhnya bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII madrasah tsanawiyah sudah efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hanya saja karema masih ada dua aspek dalam bahan ajar yang masih memiliki kekurangan, maka peneliti melakukan perbaikan terhadap bahan ajar yang dikembangkan tapi hanya pada dua aspek tersebut yaitu aspek ke-8 ” Bahan  ajar  dapat  mempermudah  pemahaman terhadap materi pelajaran dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan materi dan aspek ke-10 “Latihan dalam bahan ajar tidak monoton sehingga menarik untuk dikerjakan”.  Adapun perbaikan yang dilakukan salahsatunya dengan menambahkan ayat-ayat al-Quran pada bahan ajar yang peneliti kembangkan terutama pada bagian mufaradat .       



328    Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa kosakata al-Quran dalam soal-soal yang disajikan supaya siswa tidak merasa bosan mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru.                



329    Masukan terakhir yang didapatkan dalam pengembangan bahan ajar integratif ini adalah penulisan langkah-langkah (sintaks) penggunaan bahan ajar. Peneliti membuat sintaksnya sebagai berikut : Tahap Tingkah Laku Guru Tahap 1 Perencanaan 1. Memilih Materi, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan lndikator  2. Menentukan Keterampilan berbahasa yang diinginkan  3. Merumuskan lndikator Hasil Belajar  4. Menentukan Langkah-Langkah Pembelajaran  Tahap 2 Pendahuluan 1. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya  2. Memotivasi siswa 3. Memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui konsep-konsep prasyarat yang sudah dikuasai oleh siswa  4. Menjelaskan tujuan pembelajaran (Kompetensi Dasar dan Indikator)  Tahap 3 Presensi Materi 1. Presentasi materi dari bahan bacaan 2. Presentasi keterampilan proses yang dikembangkan 3. Presentasi alat dan bahan yang dibutuhkan Tahap 4 Membimbing siswa dalam proses pembelajaran 1. Menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar  2. Mengingatkan cara siswa bekerja dan berdiskusi secara kelompok sesuai komposisi kelompok 3. Memberikan bimbingan seperlunya  4. Meminta salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan yang telah dikerjakan  5. Meminta anggota kelompok lain menanggapi hasil presentasi 6. Membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi  1. Mengecek dan memberikan umpan balik terhadap tugas yang dilakukan  2. Membimbing siswa menyimpulkan seluruh materi pembelajaran yang baru saja dipelajari 3. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja mereka  4. Memberikan tugas rumah 



330    Adapun gambaran perbaikan yang peneliti lakukan digambarkan secara umum pada bagan berikut ini.                       Keterangan : - Garis putus-putus merupakan masukan dari validator  Gambar 11.  Rancangan pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah tahap 3  Cover,  Kata Pengantar,  Daftar Isi,  KI, KD, IPK,  Langkah-langkah Pendekatan Saintifik Trans literasi Arab-Indonesia Uraian Materi ��ُ�ْ�ِ�ْ َّ
ْ�ِ� ا� َّ����ِ  Buku siswa  ُ��َ�
ْ�ِرْ�َ��ُت�  ا�ِ�َ�اَءةُ   ا�ِ�َ َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت� ا�ِ�َ�اَءةُ  ا�ِ�َ
�َ��ُ �َ���َ ا� َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت�ا.*�ء� َأْدَواُت�ِ/ْ.ِ
ْ�َ-�ِم  اْ'ُْ�َ�ِ&َ%�ُ ا�َ+َ*�ِ(ُ��اْ'ُْ�َ�َدُة� ا�$#"!  Buku guru ا�ِ�َ�اَءةُ �َ���َ ا� َّ
ْ#ِ"ْ!ِ  ا� ْ�ِرْ�َ��ُت� 5َ6ِ7اُر ا ا��4م3-�رة� َ��َ��ا�$َّ َّ
�8َُورِ ا� َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت� /.
*�ع3-�رة� َ����ا� َّ
ْ�ِرْ�َ��ُت� اْ'ُْ�َ�َداُت   َ��َ��ا'ُْ�َ�َداِت ا� َّ

َ*�ِع ا�ِ.ْ/ِ��َ��َ Perbaiki kesalahan penulisan dan spasi Petunjuk penggunaan dan jawaban soal-soal latihan 



331    Hasil secara keseluruhan terhadap bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 bagi siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah adalah sangat sesuai dengan rata-rata 3.67, artinya bahan ajar yang peneliti kembangkan sudah sangat praktis atau sudah sangat bisa untuk dipakai dalam proses pembelajaran. J. Diseminasi (Tahap ke-10 Borg and Gall) Berdasarkan langkah-langkah pengembangan oleh Borg and Gall, setelah tahap revisi terhadap produk operasional, seharusnya dilakukan tahap uji coba operasional. Hanya saja peneliti tidak melakukan tahap ini karena berbagai hal diantaranya terkait alokasi waktu pembelajaran yang telah ditetapkan, jika peneliti melakukan tahap ini maka memerlukan waktu yang lebih panjang lagi untuk menyelasaikan studi program doktro yang sedang peneliti jalani. Alasan lain tidak dilakukannya tahap uji lapangan operasional adalah dibutuhkan dana yang tidak sedikti untuk melakukan tahap ini karena tahap ini dilakukan pada skala yang lebih luas yaitu pada 10-30 sekolah dengan subjek 40-200 orang. Selain itu, peneliti juga berpedoman pada tahapan yang disarankan oleh Borg and Gall sebagai penggagas model pengembangan yang peneliti lakukan, dimana Borg and Gall mengatakan bahwasannya untuk melakukan proyek pengembangan harus dipikirkan dengan cermat, sebaiknya dilakukan dalam skala kecil yang melibatkan subjek yang sedikit apalagi jika peneliti tidak memiliki dana atau keuangan yang cukup. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Adelina hasyim yang mengatakan bahwa tahap R&D ke 8-10 sulit dialakukan bagi peneliti dengan keuangan yang 



332    tebatas. Jika ada dana dari pemerintah atau pihak swasta maka tahap tersebut bisa dilakukan. Namun untuk tesis dan disertasi cukup lakukan sampai tahap ke-7 saja.  Sedangkan untuk tahap disemiansi peneliti lakukan melalui penulisan artikel dan dipublikasikan dalam jurnal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direktur pascasarjana UIN SUSKA RIAU. K. Keterbatasan Pengembangan Pengembangan bahan ajar bahasa arab integratif al-Quran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama dilihat dari segi proses pengembangan dengan menggunakan model Borg and Gall. Pengembangan perangkat pembelajaran tidak sampai pada tahap uji coba yang lebih luas, hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dari segi tenaga, waktu dan keuangan. Keterbatasan kedua dilihat dari segi kemampuan bembaca al-Quran dan tahfiz siswa. Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar adalah dengan mengintegrasikan ayat-ayat al-Quran ke dalam bahan ajar. Namun, tidak semua siswa yang telah lancar membaca al-Quran dan juga tidak semua kosa kata yang digunakan dalam bahan ajar bisa diintegrasikan dengan ayat-ayat al-Quran. Keterbatasan ketiga dilihat dari segi penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melaksanakannya, terutama pada siswa yang belum terbiasa dengan pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tidak semua siswa mampu mengikuti setiap langkah-langkah saintifik. 


