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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model kurikulum untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah di Kalimantan Selatan. Proses penelitian dan 

pengembangan model yang dikembangkan untuk menghasilkan dokumen 

kurikulum yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, setelah melalui kegiatan 

pembelajaran/implementasi kurikulum. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, maka metode penelitian yang digunakan adalah Research and 

Development (R&D). Metode  penelitian ini dipandang tepat untuk digunakan 

dalam penelitian pengembangan model kurikulum. Hal itu sejalan dengan 

pengertian penelitian dan pengembangan itu sendiri, sebagaimana dikemukakan 

oleh Borg & Gall (1989: 730), bahwa penelitian dan pengembangan (Research 

and Development) adalah: “a process used to develop and validate educational 

products”. R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan yang telah ada agar 

lebih efektif, baik berupa materi, media, metode dan strategi pembelajaran untuk 

digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. Karakteristik R&D adalah 

berbentuk “siklus”, yang diawali dari kegiatan perancangan model berdasarkan 

hasil analisis dari studi pendahuluan, implementasi model, dan selanjutnya

 



81 
 

Salamah, 2012 
Pengembangan Model Kurikulum Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pengamalan Pendidikan Agama 
Islam  Pada Siswa Mts Di Kalimantan Selatan 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

kegiatan refleksi dalam rangka memperbaiki/menyempurnakan untuk 

mendapatkan model yang lebih efektif. 

Menurut Borg & Gall (1989: 784-785), penelitian yang menggunakan 

model R&D dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Research  and information collecting;(penelitian dan pengumpulan 

informasi) 

2. Planning;(perecanaan) 

3. Develop preliminary form of;(pengembangan produk awal) 

4. Preliminary field testing; (uji coba awal) 

5. Main product revision;(revisi produk) 

6. Main field testing;(uji coba utama) 

7. Operational product revision;(revisi produk operasional) 

8. Operational field testing;(uji coba opreasional) 

9. Final product revision;(revisi produk akhir) 

10. Dissemination and implementation;(diseminasi dan implementasi) 

Sejalan dengan prosedur kegiatan penelitian dengan model R&D yang 

dikemukakan oleh Borg & Gall di atas, maka dalam penelitian dan pengembangan 

model kurikulum ini, secara garis besar akan dimodifikasi menjadi tiga kegiatan 

atau tahapan. Hal ini berdasarkan pendapat Sukmadinata (2007:190) bahwa 

penelitian dan pengembangan dapat dikembangkan menjadi tiga langkah, yaitu: 

(1) studi pendahuluan, yang meliputi kegiatan studi literatur, studi lapangan, dan 

penyusunan draf awal produk. (2)  pengembangan model, yaitu uji coba terbatas 

dan uji coba lebih luas. (3) uji produk melalui eksprimen dan sosialisasi produk. 
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Secara ringkas kegiatan penelitian dan pengembangan ini, didahului dengan 

kegiatan, studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengembangan 

model, dan diakhiri dengan validasi model.  

Kerangka alur penelitian dan pengembangan ini dirancang dalam bentuk 

bagan sebagai berikut: 

Studi
Pendahuluan

• Mengkaji leteratur dan dokumen

• Analisis data lapangan

Pengembangan

Model

• Perumusan Model

• Uji Coba Model

Validasi &

Sosialisasi

• Pre Tes – Perlakuan – Post Tes

• Sosialisasi

• Review leteratur &    
analisis dokumen

• Survei

• Delphi
• PTK

• Eksperimen
• Seminar 

& Lokakarya

Draf model yang akan
dikembangkan

• Penyempurnaan draf
model

• Model Hipotetik

• Model yang efektif
• Informasi hasil

penelitian

PROSEDUR KEGIATAN TEKNIK HASIL

KERANGKA KERJA  
ALUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM HOLISTIK 

PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1

2

3

 

Bagan 3.1  Kerangka Kerja Alur Penelitian dan  Pengembangan Model 

 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan pendidikan MTs di 

Kalimantan Selatan. Studi pendahuluan dilakukan pada 10 Madrasah Tsanawiyah 

di Kalimantan Selatan yang difokuskan pada empat Kabupaten/Kota. Keempat 

wilayah tersebut adalah yang mewakili daerah terbanyak lembaga pendidikan 

madrasah yaitu Kabupaten Banjar, yang paling sedikit memiliki lembaga 
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pendidikan madrasah yaitu Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya ditetapkan MTs 

yang berada pada wilayah  kabupaten yang banyak memiliki daerah tertinggal 

yaitu Kabupaten Batola (Barito Kuala), serta daerah yang mewakili perkotaan, 

yakni Kota Banjarmasin. Berikut nama dan lokasi madrasah yang direncanakan 

menjadi subyek penelitian, terutama untuk studi pendahuluan. 

Tabel 3.1 

Nama dan Lokasi Penelitian  

NO NAMA MADRASAH LOKASI STATUS 

1 MTsN Mulawarman  Kota Banjarmasin Negeri 

2 MTsN Handil Jatuh Kota Banjarmasin Negeri 

3 MTsN Pekauman Kota Banjarmasin Negeri 

4 MTsS Istiqamah Kota Banjarmasin Swasta  

5 MTsN Anjir Muara Kabupaten Batola Negeri 

6 MTsN Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Negeri 

7 MTsS Darul Istiqamah Kabupaten Tanah Laut Swasta 

8 MTsN Gambut I Kabupaten Banjar Negeri 

9 MTsN Gambut II Kabupaten Banjar Negeri 

10 MTsS Raudhatul Yatama Kabupaten Banjar Swasta/Yayasan 

 

Alasan pemilihan madrasah tersebut disamping pertimbangan keterwakilan 

wilayah sebagaimana diungkapkan di atas, juga atas kesediaan pihak madrasah 

yang mau bekerja sama, hal ini mengingat penelitian dan pengembangan 

memerlukan kerja sama yang lebih intensif, maka untuk pengembangan model 

akan ditetapkan berdasarkan kesedian madrasah dalam bekerja sama. 
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C. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, 

yaitu: 

1. Pendekatan penelitian deskriptif; digunakan dalam kegiatan studi pendahuluan, 

yaitu untuk menghimpun data yang mencakup: 

a. Kondisi produk-produk/model-model yang sudah ada sebagai bahan 

perbandingan dan pertimbangan untuk produk/model yang akan 

dikembangkan, 

b. Kondisi pihak pengguna, seperti madrasah, kepala madrasah, guru, siswa 

dan pengguna lainnya, 

c. Kondisi faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan 

dari produk/model yang akan dihasilkan, yang mencakup unsur sumber 

daya manusia, sarana/prasarana, pengelolaan, biaya dan lingkungan.  

2. Pendekatan Delphi digunakan untuk memantapkan kerangka teori 

produk/model dan instrument/dokumen model kurikulum yang akan 

dikembangkan. Hal ini sesuai dengan karakteristik metode delphi yaitu suatu 

proses penataan komunikasi untuk menyaring suatu pengetahuan dari suatu 

kelompok para ahli dengan tujuan eksplorasi gagasan yang kreatif dan dapat 

dipercaya, atau produksi informasi yang sesuai  untuk pengambilan keputusan 

(Adler dan Ziglio, 1996 dalam http://www.iit.edu/~it/delphi). Dalam penelitian 

ini penggunaan pendekatan Delphi dalam merumuskam kerangka model 

kurikulum holistik pada mata pelajaran rumpun PAI di MTs dimodifikasi 

dengan kegiatan, yaitu (a) penyusunan model awal berdasarkan hasil studi 

 

http://www.iit.edu/~it/delphi
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pendahuluan (kepustakaan dan lapangan), (2) Pemilihan tenaga ahli, yaitu 

dosen pemegang materi rumpuan PAI di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 

(sesuai latar belakang pendidikan dan pernah memberikan 

pelatihan/penataran/pendalam materi PAI), dan guru rumpun PAI (Guru Al-

Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan SKI) pada jenjang Madrasah 

Tsanawiyah yang menjadi subyek penelitian, 

3. Pendekatan Penelitian Tindakan Kelas; digunakan untuk proses uji coba model 

pada tataran implementasi, dilaksanakan dalam bentuk siklus, temuan dalam 

setiap hasil uji coba diadakan penyempunaan produk model. 

4. Eksperimen; digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang 

dihasilkan. Pemilihan kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan secara 

random. Perbedaan antara kedua kelompok tersebut menunjukkan hasil tingkat 

efektivitas model yang dihasil. 

Selanjutnya proses penelitian dan pengembangan ini dirancang dengan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif untuk menemukan berbagai bahan baik dari lapangan maupun 

kepustakaan yang dapat dijadikan dasar dan rujukan serta pertimbangan dalam 

menentukan model yang akan dikembangkan. Bahan dari lapangan meliputi; 

kondisi implementasi kurikulum di madrasah tsanawiyah, kondisi guru dan siswa, 

kondisi sarana dan prasarana, serta lingkungan belajar. Sedangkan bahan dari 

kepustakaan adalah dokumen kurikulum PAI pada madrasah tsanawiyah yang 
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sedang berlaku, teori-teori dan konsep-konsep tentang model kurikulum, serta 

hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

Jenis kegiatan yang diteliti, pelaku, dan tujuan/hasil yang ingin didapatkan 

pada masing-masing kegiatan pada studi pendahuluan ini dapat dilihat 

sebagaimana matrik berikut: 

Tabel 3.2 

Deskripsi Kegiatan, Pelaku, Teknik, dan Hasil yang diinginkan pada Studi 

Pendahuluan 

No Kegiatan Penelitian Pelaku Teknik 
Tujuan/hasil yang 

ingin didapat 

1 Studi Kepustakaan 

a. Mengkaji teori dan konsep-

konsep yang berhubungan 

dengan model kurikulum yang 

relevan dengan karakteristik 

Pendidikan Agama Islam 

b. Mengkaji temuan-temuan 

penelitian yang berhubungan 

dengan model kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di 

MTs. 

 

Peneliti  

 

 

Analisis 

Kepustakaan  

 

 

Menemukan 

teori/konsep yang 

dapat dijadikan 

acuan 

pengembangan 

model kurikulum 

Pendidikan Agama 

Islam MTs 

2 Studi dokumen kurikulum MTs 

a) Mengkaji kurikulum yang 

digunakan MTs saat ini. 

b) Mengkaji gambaran peluang 

untuk rekayasa model 

kurikulum relevan dengan 

kebutuhan dan karakteristik 

Pendidikan Agama Islam 

 

Peneliti  

 

 

 

 

 

Analisis 

Dokumen 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, dan 

peluang dokumen 

kurikulum untuk 

menentukan model 

yang tepat 
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3 Studi lapangan untuk melihat 

kegiatan dan hasil implementasi 

kurikulum 

a. Mengkaji kebijakan madrasah 

dalam rangka implementasi 

kurikulum Pendidikan Agama 

Islam yang relevan untuk 

meningkatkan pengamalan 

keagamaan 

b. Mengkaji kegiatan implemen- 

tansi kurikulum yang meliputi: 

penguasaan siswa atas materi, 

dan perkembangan sikap 

terutama dalam proses 

pembelajaran. 

 

Peneliti  

 

 

 

Angket dan 

Wawancara 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, dan 

peluang dalam 

implementasi 

kurikulum untuk 

menentukan model 

implementasi yang 

tepat 

4. 

 

 

 

 

Menggali informasi tentang 

kinerja guru  

a. Profil guru, meliputi: 

1) Mengkaji latar belakang 

pendidikan guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs 

2) Mengkaji pengetahuan dan 

penguasaan guru tentang 

kurikulum yang berlaku 

b. Kinerja guru 

1) Mengkaji kinerja guru 

dalam upaya mengembang-

kan kurikulum yang ada 

sekarang 

2) Mengkaji tentang pengala-

man guru dalam mengem-

bangkan dan melaksanakan 

kurikulum  

3) Mengkaji tentang kemam-

puan guru pengembangan 

kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 

3)  c.  Pandangan dan Sikap Guru 

1) Pandangan dan sikap guru 

terhadap konsep kurikulum 

yang ada 

2) Pandangan dan sikap guru 

terhadap model  kurikulum 

yang diujicobakan 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket dan 
Wawancara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, dan 

peluang pada guru 

untuk menentukan 

model yang tepat. 

 

 

 

   

5. 

 

 

Aktivitas, dan sikap siswa 

a.  Aktivitas siswa 

1) Aktivitas siswa dalam 

kegiatan proses 

pembelajaran Pendidikan 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

kekuatan, 
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Aama Islam 

2) Aktivitas siswa di luar 

kegiatan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Sikap siswa 

1) Sikap siswa terhadap 

model kurikulum holistik 

2) Sikap siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran 

dengan pendekatan holistic 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket dan 

Wawancara 

 

 

 

 

kelemahan, dan 

peluang pada siswa 

untuk menentukan 

model yang tepat 

dengan kebutuhan 

belajar siswa. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi sarana prasarana, 

lingkungan  

a.kondisi sarana prasarana dan 

prasarana;  

1) Sarana/prasarana gedung 

sekolah 

2) Keadaan Ruang Belajar 

3) Kelengkapan sarana dan alat 

pembelajaran   

4) Keadaan dan kelengkapan 

perpustakaan  

5) Keadaan dan kelengkapan 

ruang laboratorium 

6) Keadaan dan kelengkapan 

sarana keagamaan 

b. Kondisi dan situasi lingkungan  

1) Dukungan, hubungan dan 

kerjasama guru dengan 

kepala madrasah 

2) Hubungan dan kerjasama 

antar guru  

3) Hubungan dan kerjasama 

guru dengan siswa 

4) Hubungan dan kerjasama 

antar siswa  

5) Kegiatan keagamaan di 

lingkungan madrasah 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket dan 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, dan 

peluang pada 

sarana/prasarana 

untuk menentukan 

model yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, dan 

peluang pada 

lingkungan untuk 

menentukan model. 

Matrik:   Jenis kegiatan   yang diteliti, pelaku, tekni dan tujuan/hasil yang ingin 

didapatkan pada tahap studi pendahuluan. 

Data yang diperoleh melalui berbagai teknik penggalian data di atas diolah 

dan dinalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.  Semua data diolah dengan 
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melalui cara editing, klasifikasi data, selanjutnya dilakukan analisis secara 

kualitatif, baik secara deduktif maupun induktif.  

Berdasarkan analisis terhadap semua data studi pendahuluan tersebut, 

dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan dan meilih model kurikulum 

yang sesuai dengan tujuan penelitian dan pengembangan ini. 

2. Pengembangan Model 

Tahap kedua dalam penelitian ini adalah pengembangan model kurikulum 

ini meliputi: (a) penyempurnaan draf awal model dengan pendekatan Delphi 

dalam bentuk kegiatan FGD dengan para ahli dan pelaksana PAI, (b) uji coba 

model dalam bentuk siklus dengan pendekatan PTK (Perencanaan – Uji coba – 

Refleksi – Revisi), kegiatan ini untuk penyempurnaan produk model pada aspek 

prosedur implementasi model yang dihasilkan. 

Tabel 3.3 

Deskripsi Kegiatan, Pelaku, Teknik, dan Hasil yang diinginkan pada Tahap 

Pengembangan Model 

No Jenis Kegiatan 
 

Pelaku 
Teknik 

Hasil yang 

Diinginkan 

1 
Penyusunan rancangan model  

a. Kegiatan dan hasil penyusunan 

dokumen rancangan model yang 

disusun ide kurikulum, pengembangan 

silabus, scenario/RPP pembelajaran, 

lembar kerja siswa, dan lembar 

evaluasi;  

b. Kemampuan dan kinerja guru dalam 

penyusunan rancangan model. 

c. Kondisi sarana dan prasarana 

pendukung penyusunan rancangan 

model. 

d. Kendala dan catatan penting yang 

dialami dalam penyusunan rancangan 

 

Guru,  

Dosen  

ahli 

materi 

PAI dan  

Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

dan 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemuka

n kekuatan, 

kelemahan, 

rancangan 

model dan 

proses 

pengemban

gannya 
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model. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Implementasi model 

a. Kegiatan persiapan pelaksanaan 

implementasi model; 

b. Proses rangkaian pelaksanaan 

implementasi model; 

c. Kegiatan evaluasi hasil implementasi 

model; 

d. Kelengkapan dan kesesuaian sarana 

dan prasarana implementasi  

e. Kemampuan dan kinerja guru dalam 

proses implementasi; 

f. Sikap dan aktivitas siswa dalam proses 

implementasi; 

g. Suasana lingkungan dalam proses 

implementasi; 

h. Kendala dan catatan penting yang 

dialami 

 

Guru 

dan 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara

diskusi, dan 

observasi 

 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, 

dan peluang 

mengem-

bangkan 

kegiatan 

implementasi 

model yang 

lebih tepat 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Evaluasi model 

a. Evaluasi terhadap hasil penerapan 

model 

b. Evaluasi terhadap proses implementasi 

model  

c. Evaluasi terhadap rancangan model 

tertulis (dokumen kurikulum) 

d. Evaluasi terhadap rumusan ide atau 

konsep 

e. Evaluasi terhadap kelengkapan dan 

penggunaan sarana dan prasarana 

f. Evaluasi terhadap kelemahan dan 

kekuatan lingkungan/ suasana 

implementasi 

g. Evaluasi terhadap kelemahan dan 

kekuatan kinerja guru 

h. Evaluasi terhadap kelemahan dan 

kekuatan aktivitas dan prilaku siswa 

 

Guru  

dan 

Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Observasi 

 

 

 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, 

dan peluang 

pengembang

an rancangan 

dan kegiatan 

pembentukan 

model secara 

keseluruhan 
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4. 

 

 

 

 

Refleksi model 

a. Refleksi hasil implementasi model 

(evaluasi hasil belajar siswa) 

b. Refleksi proses kegiatan implementasi 

model 

c. Refleksi model rancangan tertulis  

(dokumen kurikulum) 

d. Refleksi rumusan model ide atau 

konsepsi 

e. Refleksi kelengkapan dan 

pemanfaatan sarana dan prasarana 

f. Refleksi suasana kegiatan 

implementasi model 

g. Refleksi kemampuan dan kinerja guru 

h. Refleksi aktivitas dan sikap siswa 

i. Refleksi hambatan dan kelemahan 

model 

 

Guru 

dan 

Peneliti 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Menemukan 

kekuatan, 

kelemahan, 

dan peluang 

perbaikan 

desain dan 

kegiatan 

pembentuka

n model 

secara 

keseluruhan 

 

5. Revisi model 

a. Revisi model evaluasi 

b. Revisi model implementasi 

c. Revisi model rencana tertulis 

(dokumen kurikulum) 

d. Revisi model ide atau konsepsi 

 

Guru 

dan 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Tersusunnya 

model yang 

lebih baik/ 

sempurna 

 

Matrik:  Jenis kegiatan yang  diteliti, pelaku, teknik, dan tujuan/hasil   yang   ingin  

didapatkan pada tahap pengembangan. 

 

3. Uji Validasi dan Sosialisasi Model 

Pengujian model dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen 

semu (quasi eksperiment), yaitu dengan pemilihan kelas eksperimen dan kelas 

control (pre tes – perlakuan – pos tes). Eksperimentasi model ini dilakukan, guna 

memastikan apakah model tersebut dapat diterapkan pada madrasah secara lebih 

luas dalam berbagai kondisi. 

Jenis kegiatan yang dilakukan dan sumber serta tujuan/hasil yang ingin 

didapatkan pada masing-masing kegiatan pada pengembangan model dan validasi 

model ini dapat dilihat sebagaimana matrik berikut: 
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Tabel 3.4 

Deskripsi Kegiatan, Pelaku, Teknik, dan Hasil yang diinginkan pada 

NO Jenis Kegiatan Pelaku Teknik Hasil yang 

Diinginkan 

1 

Validasi model 

Pre Tes 

Implementasi model evaluasi 

Post Tes 

Guru 

dan 

Peneliti 

 

Tes 

 

 

Tersusunnya 

model yang 

lebih baik/ 

sempurna 

 

Tabel 3.5 

Desain Uji Validasi Model Pembelajaran 

           Kelompok Pre-test Implementasi model 

Pembelajaran 

Post-test 

Eksperimen O1 V O2 

Kontrol O3 X O4 

 

Produk model yang telah divalidasi melalui kegiatan eksprementasi, 

hasilnya selanjutnya akan  di sosialisasikan kepada masyarakat pengguna dan 

praktisi pendidikan dalam bentuk seminar. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian adalah menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknis analisis deskriptif kualitatif digunakan 

dalam kegiatan studi pendahuluan sampai saat pengembangan model kurikulum 

holistik pada rumpun mata pelajaran PAI MTs yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Sedangkan teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan pada uji 

validasi model guna menganalisis tingkat perbedaan hasil belajar siswa baik 

sebelum dilakukan implementasi produk model kurikulum maupun setelah 

melaksanakan implementasi produk model kurikulum holistik. 
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Proses analisis data dilaksanakan sejalan dengan proses kegiatan dalam 

pengembangan model yang dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap awal 

yakni memilih dan merancang model awal, implementasi, evaluasi, refleksi, dan 

revisi rancangan model, kemudian dilanjutkan dengan langkah tahapan 

selanjutnya, sehingga terbentuk model yang siap diujivalidasikan, maka 

pengolahan dan analisis datanya juga dilakukan sesuai dengan tahap tersebut. 

Hasil pengolahan dan analisis data tahap pertama akan dijadikan sebagai 

bahan bandingan menuju terbentuknya sebuah model yang dianggap sempurna 

dan siap untuk diujivalidasikan. Selanjutnya analisis terhadap hasil uji uji validasi 

akan menggambarkan efektivitas model yang dihasilkan dalam penetian dan 

pengembangan ini. Khusus untuk pengolahan hasil tes belajar dianalisis dengan 

pendekatan kuantitatif  melalui Uji t, yakni membandingkan rata-rata hasil belajar 

antara kelompok eksprimen dan kelompok kontrol, hasilnya akan menggambarkan 

kehandalan model yang dikembangkan.  

Tabel 3. 6 

Analisis Data Pengembangan Model Kurikulum PAI Untuk Meningkatkan  

Hasil Belajar Siswa MTs 

VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

TEKNIK 

ANALIS DATA 

Model 

Kurikulum  

yang dapat 

meningkatkan 

hasil belajar 

pengamalan 

agama Islam 

pada siswa 

MTs 

Dokumen 

Kurikulum 

 

- Perencanaan 

- Pelaksanaan 

dan 

- Evaluasi 

Model  

Kurikulum 

PAI yang 

efektif dalam 

 Dosen 

MataKuliah 

Disiplin PAI 

 Guru PAI 

MTs 

Wawancara/ 

Diskusi 

Analisis kualitatif untuk 

menganalisis tentang 

Pemahaman terhadap 

konsep desain model 

kurikulum  PAI yang dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa 

Observasi Analisis kualitatif 

dilakukan untuk 

menelaah implementasi 

model kurikulum PAI 
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meningkatkan 

hasil belajar 

siswa 

- Ahli  

Kurikulum 

- Ahli PAI 

Focus Group 

Discussion 

Analisis kualitatif 

dilakukan untuk 

menelaah tentang 

kemungkinan model 

kurikulum PAI untuk 

dilaksanakan 

Implementasi 

Kurikulum 

Peserta Didik 

Guru PAI 
Observasi Analisis kualitatif untuk 

menelaah aktivitas 

peserta didik dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran 

Hasil Belajar Peserta Didik 

Tes  

Analisis kuantitatif 

Untuk menganalisis 

hasil pre tes dan post tes 

dengan menggunakan 

teknik statistik 

Non tes 

- Analisis hasil kerja  

- Analisis laporan 

catatan keagamaan 

harian 

- Analisis dokumen 

 

F. Prosedur Teknis Penelitian: 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tahapan kegiatan berikut:  

a. Persiapan administratif dan teknis,  

b. Pelaksanaan kajian teori dan penelitian studi pendahuluan,  

c. Pengembangan instrumen,  

d. Perancangan draf model 

e.  Pelaksanaan pengembangan  model, 

f.  Uji validasi model, dan 

g. Penyusunan laporan penelitian.  
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G. Kerangka Kerja Penelitian 

Rencana kerja penelitian dan pengembangan model kurikulum ini 

dirancang sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Rencana Kerja Pengembangan Model Kurikulum PAI yang dapat  

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

NO KEGIATAN ALOKAS

I 

WAKTU 

BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Studi Pedahuluan 2 bulan                    

2 Merancang 

Desain Model 

Kurikulum PAI 

yang dapat 

meningkatkan 

hasil belajar siswa 

(Pendekatan 

Delphi) 

4 bulan                    

3 Uji Coba Model 

(Siklus) 

4 bulan                    

4 Perbaikan produk 

model 

 3 bulan                    

5 Uji Validasi 

(eksperimen) & 

Sosialisasi 

2 bulan                    

6 Penyusunan 

Laporan 

4 bulan                    

 

 

 


