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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode dan Prosedur Penelitian 

3.1.1 Metode  

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan kurikulum mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa Madrasah Aliah di Provinsi Lampung, menggunakan. 

Design and Development (D&D) atau riset desain dan pengembangan merupakan 

metode yang dipilih pada penelitian ini. 

 Peffers, dkk (dalam Ellis & Levy, 2010) mengemukakan bahwa 

setidaknya ada enam tahapan dalam Desain and Development  (D&D) di mana 

setiap tahapan ini merupakan penyempurnaan dari Nunamaker dkk. dan Hevner 

dkk. yang sebelumnya telah mengeksplorasi tahapan dari Desain and 

Development (D&D) terlebih dahulu. Tahapan Desain and Development menurut 

Peffers dkk. yakni sebagai berikut : “1) Identify the problem; 2) Describe the 

objectives; 3) Design and develop the artifact; 4) Test the arifact; 5) Evaluate 

testing result; and  6) Communicate the testing results”.   

Keenam tahapan di atas digunakan untuk landasan dalam merancang 

kurikulum untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa melalui mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Alasan penulis memilih tahapan 

desain and development (D&D) ini adalah kesesuai dengan kontek pemilihan 

penelitian yang menggambar enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti 

mulai dari pra penelitian sampai dengan desiminasi yang di lakukan untuk 

mengimplementasikan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan di provinsi 

Lampung, sedangkan reasearch and development berorientasi pada proses dengan 

12 tahapan berdasarkan teori Brog and Gall (1983) memakan proses yang panjang 

dan ketidak sesuai dengan peneliti lakukan dengan membuat rancangan kurikulum 

yang bisa lebih memudahkan peneliti untuk melakukan proses implementasi 

sebelum diseminasi dilakukan dalam proses focus group discussion (FGD). 
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3.1.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian Desain and Development 

(Design and Development) yang mengkaji proses pembelajaran yang ada di 

Madrasah Aliyah Provinsi Lampung dengan bertujuan untuk mempelajari, 

mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan bagaimana membuat merancang 

kurikulum untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa melalui mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menggunakan prosedur 

penelitian Desain and Development yang menguraikan tahapan-tahapan proses 

penelitian sebagai berikut : “1) Identify the problem; 2) Describe the objectives; 

3) Design and develop the artifact; 4) Test the arifact; 5) Evaluate testing result; 

and  6) Communicate the testing results”.   

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Desain and Development menurut Peffers 

dkk. (dalam Ellis & Levy, 2010) 

 

3.2  Identifikasi masalah (Identify the problem) 

 

Mengidentifikasi masalah merupakan proses yang mendasar pada sebuah 

penelitian, setidaknya peneliti harus tahu masalah apa yang ingin diringankan 

dengan adanya produk dengan merancang kurikulum untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung yang dikembangkan. Dengan melihat dan 

menghimpun data mengenai penguasaan kompetensi dan keterampilan siswa di 

lihat dari hasil belajar, kemampuan berfikir kreatif siswa, aktivitas siswa, 

penguasaan literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan penguasaan keterampilan 

teknologi siswa, dalam berbagai kasus permasalahan terdapat kondisi di mana 
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belum adanya produk ataupun alat yang mampu meringankan atau mengatasi 

permasalahan yang terjadi. Peneliti sudah pernah membuat penelitian dengan 

mengimplementasikan sebuah produk e-learning dalam kegiatan proses 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Envirotment (MOODLE) untuk meningkatkan belajar mandiri siswa di 

Madrasah Aliyah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009. 

Pengembangan kurikulum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 

Provinsi Lampung yang diharapkan bisa meringankan masalah yang terjadi di 

lapangan. Identifikasi juga dilakukan terhadap guru, kesiapan perangkat ajar guru, 

kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan proses pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah dengan melakukan wawancara, penyebaran angket 

sebagai bahan dasar penelitian untuk mengetahui kebutuhan keterampilan siswa 

yang dibutuhkan seperti apa. 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu wawancara 

langsung dan mengedarkan angket kepada kelompok untuk memenuhi kebutuhan 

awal dalam mengidentifikasi awal dalam studi pendahuluan agar diperoleh data 

atau informasi yang diharapkan. Pengedaran angket kepada kelompok merupakan 

cara yang sangat baik sebab dalam waktu yang relatif singkat jawaban dari 

sejumlah responden dapat diperoleh. Pengedaran angket kepada kelompok dapat 

dilakukan apabila respondennya guru, siswa, karyawan dalam sebuah instansi atau 

kelompok-kelompok masyarakat sebagai sumber informasi yang bisa 

dipertanggungjawabkan dalam pemenuhan penilitian ini. kepada 240 siswa di 

MAN 2 Bandar Lampung, berikut guru mata pelajaran pada bidang studi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 3 orang guru, MAN 1 Kota 

Metro sebanyak 80 siswa termasuk 3 guru dan kepala madrasah, MAN 1 

Lampung Timur sebanyak 80 siswa termasuk 3 guru dan kepala madrasah, MAN 

1 Lampung Selatan sebanyak 80 siswa termasuk 2 guru dan kepala madrasah, 

MAN 1 Pringsewu sebanyak 80 siswa termasuk 2 guru dan kepala madrasah, MA 
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Muhammadiyah 1 Kota Metro sebanyak 29 siswa termasuk 2 guru dan kepala 

madrasah, dan MAN 1 Kota Bandar Lampung dengan mewawancari wakil kepala 

madrasah yaitu yang membidangi kurikulum mengingat hasil wawancara mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masuk menjadi bagian dari 

mapel PKWU. 

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai perancangan kurikulum mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi 

karena terbatasnya pemanfaatan media, proses pembelajaran dan keterbukaan 

kompetensi abad 21 yang memintak kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja 

manusia. Sehingga peneliti menemukan permasalahan umum pada penelitian ini, 

yakni “Perancangan Kurikulum Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk Mengembangkan Kecakapan Belajar Siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung?” 

 

3.3  Mendeskripsikan Tujuan (Describe the objectives) 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan kurikulum yang 

mengalami perubahan dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013, sehingga 

pedoman pengembangan kurikulum di sekolah belum ada pada Madrasah Aliyah 

di Provinsi Lampung terdiri dari 5 Kabupaten dan 7 Madrasah Aliyah yang masih 

menggunakan kurikulum KTS. Dengan demikian maka penelitian ini merancang 

kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung 

sebagai penunjang kebutuhan keterampilan siswa  untuk belajar lebih mudah 

dalam memahami pengetahuan dan keterampilan abad 21. Tujuan umum dari 

penelitian ini adalah untuk merancang kurikulum sehingga menghasilkan 

perancangan kurikulum yang dapat diterapkan di sekolah sebagai pedoman 

kurikulum untuk meningkatkan kompetensi abad 21 siswa menggunakan 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 
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Provinsi Lampung. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskipsikan dan menganalisis beberapa aspek sebagai berikut: 

1) Mengetahui kebutuhan kecakapan belajar siswa untuk meningkatkan 

kompetensi abad 21 di Madrasah Aliyah Provinsi Lampung. 

2) Membuat materi pembelajaran untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa 

untuk meningkatkan kompetensi abad 21 di Madrasah Aliyah Provinsi 

Lampung. 

3) Perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dibuat dan diimplementasikan untuk mengembangkan kecakapan belajar 

siswa  Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. 

4)  Memastikan bahwa kelayakan kurikulum dapat diimplementasikan untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi  

5) Dengan adanya kurikulum yang dirancang sehingga desain kurikulum yang 

diharapkan mampu melihat sejauh mana keefektifan perancangan kurikulum 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa  Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi 

Lampung. 

6) Melakukan desiminasi perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di satuan pendidikan untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa  Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. 

Setelah mendeskipsikan dan menganalisis beberapa aspek keenam tujuan 

tersebut dilanjutkan dengan mendesain dan mengembangkan kurikulum yaitu 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 

Provinsi Lampung. 

 

3.4  Desain dan pengembangan produk (Design & develop the artifact) 

3.4.1 Subyek Penelitian  

Partisipan penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi 

Lampung yaitu di enam Kabupaten Kota terdiri dari Kota Bandar Lampung, Kota 
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Metro, Lampung Timur, Lampung selatan, Pringsewu, dan Tanggamus. Dalam 

penelitian ini melibatkan siswa dan guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) kelas XI IPA di MAN 2 Bandar Lampung sebanyak 240 siswa 

dan 3 orang guru TIK kemudian tempat penelitian dilakukan di MAN 1 Kota 

Metro dengan 80 siswa dan 2 orang guru, MAN 1 Bandar Lampung 1 orang waka 

kurikulum, MAN 1 Lampung Selatan 80 siswa dan 2 orang guru,  MAN 1 

Pringsewu 80 siswa dan 2 orang guru, MAN 1 Lampung Timur 80 siswa dan 2 

orang guru, MAS Boarding School Muhammadiyah Metro 29 siswa dan 2 orang 

guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Partisipan dalam penelitian ini juga melibatkan para ahli yakni terdiri dari 

seorang ahli kurikulum yakni Prof. H. Dr. Mohammad Ali, M.Pd.,M.A. dan Prof. 

Dr. Dinn Wahyudin, MA., sedangkan ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) adalah Dr. Cepi Riyana, M.Pd. dan ahli materi yakni Dr. Rusman, M.Pd. 

selaku dosen aktif Program Pengembangan Kurikulum dan Teknologi merupakan 

dosen aktif Program Studi Pengembangan Kurikulum dan Teknologi di 

Universitas Pendidikan Indonesia. Partisipan lainnya adalah pengguna, dalam hal 

ini pengguna adalah kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru TIK dienam 

Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung yaitu  di MAN 2 Bandar 

Lampung, MAN 1 Kota Metro, Lampung Timur, Lampung selatan, Pringsewu, 

dan Tanggamus yang berjumlah 10 orang  di Kota Bandar Lampung dan Kota 

Metro, selanjutnya sebanyak 16 orang di Kabuptaen Lampung Timur, Lampung 

Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus sebagai pengguna dalam kegiatan desiminasi 

perancangan kurikulum untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa 

Madrasah Aliyah melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). 

Partisipan dipilih sesuai dengan kategori orang-orang yang terlibat dalam 

ranah yang diteliti, peneliti memberdayakan ahli yakni ahli kurikulum untuk 

merancang kurikulum untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 

Provinsi Lampung, kemudian pengguna yakni guru mata pelajaran TIK kelas XI 
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IPA. Secara gamblang Richey dan Kleain (2007) menyatakan bahwa setidaknya 

dalam penelitian product and tool peneliti bisa memilih partisipan dari “Designers, 

developers, clients, subject matter experts, evaluators, learners, instructors, 

organizations”.  

Pemilihan partisipan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pendekatan 

penelitian, sehingga bisa menggali informasi dengan tepat tentang apa yang 

diharapkan dari penelitian ini. Dipilihnya purpossive sampling dianggap peneliti 

sebagai pilihan yang tepat, dengan teknik pengambilan sampel ini memungkinkan 

peneliti untuk menggali informasi dari orang yang dianggap paling mengetahui 

informasi yang diharapkan. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menjaring data yang dibutuhkan dalam kegiatan 

penelitian ini, peneliti memilih dan merancang instrumen yang relevan dengan 

membuat produk mengenai langkah-langkah desain pembelajaran. Instrumen 

dalam penelitian ini dibuat sebagai berikut: 

1) Angket untuk guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung di 

Kota Bandar Lampung, MAN 1 Bandar Lampung, MAN 2 Bandar Lampung, 

MAN 1 Metro di Kota Metro, MAN 1 Lampung Selatan, MAN 1 Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 Lampung Timur, MA Boarding School Muhammadiyah 

Metro. Angket ini berisikan pernyataan tentang penyusunan silabus, 

penyusunan RPP, dan kegiatan proses pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

2) Angket untuk siswa di MAN 2 Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung, 

MAN 1 Bandar Lampung, MAN 1 Metro di Kota Metro, MAN 1 Lampung 

Selatan, MAN 1 Pringsewu, MAN 1 Lampung Timur, MA Bording School 

Muhammadiyah Metro,  Angket ini berisikan pernyataan tentang proses 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memuat 

materi-materi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan saat proses belajar 

oleh guru terhadap siswa. Angket ini juga berisikan tentang peryataan tentang 



114  

Wita Kurnia, 2022 
RANCANGAN KURIKULUM MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK 
MENGEMBANGKAN KECAKAPAN BELAJAR SISWA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI LAMPUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia      repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

 

penguasaan kognitif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) siswa yang 

memuat kemampuan berfikir kritis siswa, kemampuan berfikir kreatif siswa, 

dan pernyataan tentang penguasaan keterampilan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) siswa yang berisi materi kemampuan memecahkan masalah, 

membuat inovasi/kreativitas, kecakapan bekerjasama dan kecakapan 

berkomunikasi. 

Data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi 

sehingga penelitian dapat dideskripsikan secara spesifik dan jelas. Data adalah 

sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa fakta empiris yang 

difungsikan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian 

(Siyoto dan Sodik, 2015). Teknik pengumpulan data sangat berkaitan dengan 

instrumen penelitian, di mana instrumen merupakan sarana yang dimanfaatkan 

untuk mengumpulkan data, sedangkan jenis instrumen disesuaikan dengan teknik 

pengumpulan data penelitiannya (Ali, 2019). Hal senada disampaikan Wilkinson & 

Birmingham (2003), instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan 

dalam rangka pemerolehan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian 

pendidikan diantaranya adalah tes, kuesioner, wawancara, focus group, observasi 

dan studi dokumentasi (Johnson & Christensen, 2014). Menurut Richey & Klein 

(2007), beragam teknik pengumpulan data dapat digunakan dalam penelitian 

desain dan pengembangan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Ragam teknik tersebut seperti kuesioner untuk survei, wawancara, observasi, 

FGD, activity log, studi dokumentasi dan lainnya (Richey & Klein, 2014). Teknik 

pengumpulan data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan FGD 

(focus group discussion) seperti tersaji pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Tabel Teknik Pengumpulan Data Penelitian (Kuesioner) 

 
 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Rasional penggunaan Instrumen 

Penelitian 

Partisipan 
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Kuesioner 
Menganalisis kondisi faktual 

yang ada di lapangan kondisi 

proses pembelajaran di 

Madrasah Aliyah sehingga 

peneliti membuat sebuah  

perancangan kurikulum mata 

pelajaran TIK untuk 

mengembangkan kecakapan 

belajar siswa Madrasah 

Aliyah melalui mata 

pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

(TIK) di Provinsi Lampung 

. 

Kuesioner 1. Siswa MAN 2 

Bandar Lampung 

MAN 1 Bandar 

Lampung, MAN 1 

Metro di Kota Metro, 

MAN 1 Lampung 

Selatan, MAN 1 

Pringsewu, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

2. Kepala Madrasah 

MAN 2 Bandar 

Lampung MAN 1 

Bandar Lampung, 

MAN 1 Metro di Kota 

Metro, MAN 1 

Lampung Selatan, 

MAN 1 Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

Waka Kurikulum 

MAN 2 Bandar 

Lampung MAN 1 

Bandar Lampung, 

MAN 1 Metro di Kota 

Metro, MAN 1 

Lampung Selatan, 

MAN 1 Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

 

3. Guru TIK MAN 2 

Bandar Lampung 

MAN 1 Bandar 

Lampung, MAN 1 

Metro di Kota Metro, 
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MAN 1 Lampung 

Selatan, MAN 1 

Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA  

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

 

 

Tabel 3.2. Tabel Teknik pengumpulan data penelitian (FGD) 

 
 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Rasional penggunaan Instrumen 

Penelitian 

Partisipan 

FGD 
Menguji dan mengevaluasi 

artefak yang telah didesain 

dan mengetahui penilaian 

para pemangku kepentingan 

terhadap kurikulum yang 

dikembangkan yaitu 

perancangan kurikulum 

mata pelajaran TIK untuk 

mengembangkan kecakapan 

belajar siswa Madrasah 

Aliyah melalui mata 

pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

(TIK).di Provinsi Lampung 

 

panduan 

FGD 

1. Siswa MAN 2 

Bandar Lampung 

MAN 1 Bandar 

Lampung, MAN 1 

Metro di Kota Metro, 

MAN 1 Lampung 

Selatan, MAN 1 

Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

2.  Kepala Madrasah 

MAN 2 Bandar 

Lampung MAN 1 

Bandar Lampung, 

MAN 1 Metro di Kota 

Metro, MAN 1 

Lampung Selatan, 

MAN 1 Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

3. Waka Kurikulum 

MAN 2 Bandar 

Lampung MAN 1 
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Bandar Lampung, 

MAN 1 Metro di Kota 

Metro, MAN 1 

Lampung Selatan, 

MAN 1 Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

4.  Guru TIK MAN 2 

Bandar Lampung 

MAN 1 Bandar 

Lampung, MAN 1 

Metro di Kota Metro, 

MAN 1 Lampung 

Selatan, MAN 1 

Pringsewu, 

Tanggamus, MAN 1 

Lampung Timur, MA 

Boarding School  

Muhammadiyah Metro 

5. Ahli pengembangan 

kurikulum, dan ahli 

teknologi  

 

 

 
3.4.3 Kisi-kisi Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh partisipan 

penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen 

pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu 

mengidentifikasi kompetensi yaitu kecakapan belajar yang perlu dikembangkan 

pada siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung, sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Johnson & Christensen (2014) bahwa kuesioner bertujuan untuk memahami 

pandangan partisipan penelitian mengenai variabel yang terkait dengan tujuan 

penelitian. Oleh karena itu, prinsip pertama dalam penyusunan kuesioner adalah 
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memastikan bahwa butir-butir pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pengembangan instrumen kuesioner diawali dengan review literatur 

yang relevan dan menuangkannya ke dalam kisi-kisi instrumen penelitian (tabel 

3.2.). 

Selanjutnya butir-butir pernyataan kuesioner disusun berdasarkan kisi-kisi 

instrumen tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan kuisioner 

Johnson & Christensen (2014) yaitu: memahami karakteristik partisipan penelitian, 

menggunakan bahasa umum, kalimat yang jelas, singkat dan mudah dipahami 

partisipan, menghindari pertanyaan yang bernegasi ganda dan menggiring kepada 

salah satu opini tertentu, menentukan jenis kuesioner sebagai kuesioner terbuka 

atau tertutup berikut jenis kategori respon seperti rating scale atau checklist, 

menyusun kuesioner agar tertata rapi dan mudah digunakan oleh responden, 

melakukan pilot test terhadap kuesioner. Merujuk pada hal tersebut, instrumen 

kuesioner dalam penelitian ini dikembangkan dengan tahapan sebagai berikut: 1) 

penyusunan kisi-kisi instrumen dengan mengacu pada teori-teori dalam literatur 

yang relevan dengan tujuan penelitian; 2) penentuan jenis kuesioner dan 

penyusunan kuesioner; 3) validasi instrumen kuesioner kepada expert judgement; 

4) uji coba keterpahaman; 5) pengujian reliabilitas. 

Kisi-kisi instrumen kuesioner disusun berdasarkan variabel penelitian yang 

menjadi rujukan dalam perancangan butir-butir untuk pernyataan kuesioner. 

Penyusunan kisi-kisi diawali dengan mengidentifikasi rumusan masalah penelitian, 

mengidentifikasi aspek-aspek kecakapan belajar siswa secara teoritis berikut 

indikatornya seperti tersaji dalam tabel 3.2. 

Selanjutnya, penyusunan draf instrumen kuesioner didasarkan atas kisi-kisi 

kuesioner tersebut dengan terlebih dahulu menentukan jenis kuesioner yang akan 

digunakan. Instrumen kuesioner digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi yaitu kecakapan siswa yang 

diperlukan siswa Madrasah Aliyah di Provisi Lampung dari persepsi responden 

dalam hal ini guru Madrasah Aliyah di Provisi Lampung, kepala Madrasah, waka 
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kurikulum dan ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai 

pemangku kepentingan akan perancangan kurikulum untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

adalah berjenis kuesioner tertutup yang mengharuskan responden untuk memilih 

dari serangkaian respon yang telah ditentukan peneliti (Johnson & Christensen, 

2014). Respon tersebut berupa skala peringkat (rating scale) mulai dari skala 1 

(tidak pernah/ TP) sampai dengan skala 5 (selalu/ S) terhadap setiap butir 

pernyataan yang tersaji dalam kuesioner. 

 

Tabel 3.3. Tabel Kisi-kisi Instrumen Kuesioner 

 

VARIABEL  DIMENSI INDIKATOR 

1. Kognitif 1. Kemampuan berfikir kritis 

dan pemecahan masalah 

2. Kecakapan berfikir kreatif 

 

1. Kecakapan belajar 

2. Kecakapan literasi 

3. Kecakapan hidup 

2. Keterampilan  1. Kecakapan bekerjasama 

2. Kecakapan berkomunikasi 

1. Literasi Informasi 

2. Literasi media 

3. Literasi teknologi 

 

3.4.4 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan, 

kemudian peneliti menganalisis untuk menentukan berbagai permasalahan untuk 

dijadikan bahan yang akan kita kembali pertanyakan sesuai kebutuhan dari 

peneliti untuk menemukan permasalahan yang ada di lapangan. Spradley (1997) 

menyarankan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Analisis ini 

memungkinkan peneliti menemukan berbagai permasalahan untuk kemudian 

ditanyakan kembali kepada infoperson/narasumber dalam wawancara selanjutnya.  

Pengumpulan data menggunakan wawancara dilakukan bertujuan untuk 
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memperdalam jangkauan kedalaman informasi yang bisa didapatkan dari 

responden. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data menggunakan 

jenis wawancara terstruktur (Structured Interview), wawancara jenis ini 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan saat peneliti tahu betul 

informasi apa yang dibutuhkan dan digali pada saat proses wawancara 

berlangsung. 

Peneliti melakukan identifikasi dengan cara memilih masalah, 

mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan secara deskriptif dengan melakukan 

observasi di lapangan, dan mencatat semua informasi yang didapat untuk 

dianalisis dari pengumpulan data dan informasi serta memformulasikan gambaran 

hipotesis yang sesuai dengan dugaan sementara dari peneltian setelah data awal di 

dapat melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui 

beberapa cara yaitu wawancara langsung, observasi dan mengedarkan angket 

kepada kelompok untuk memenuhi kebutuhan awal dalam mengidentifikasi awal 

dalam studi pendahuluan agar diperoleh data atau informasi yang diharapkan. 

Pengedaran angket kepada kelompok merupakan cara yang sangat ampuh sebab 

dalam waktu yang relatif singkat jawaban dari sejumlah responden dapat 

diperoleh. Pengedaran angket kepada kelompok dapat dilakukan apabila 

respondennya guru, siswa, karyawan dalam sebuah instansi atau kelompok-

kelompok masyarakat sebagai sumber informasi yang bisa 

dipertanggungjawabkan dalam pemenuhan penelitian ini.  

Pada proses wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan pada 

tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 untuk mendapatkan informasi yang 

diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan siswa serta pihak-pihak yang kita 

butuhkan sebagai penunjang informasi untuk mengidentifikasi awal masalah yang 

ada di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara meliputi pertanyaan 

tentang proses pembelajaran, kompetensi siswa, penguatan keterampilan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pertanyaan evaluasi terhadap 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dokumen silabus 

Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), dokumen Rencana Pelaksanaan 



121  

Wita Kurnia, 2022 
RANCANGAN KURIKULUM MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK 
MENGEMBANGKAN KECAKAPAN BELAJAR SISWA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI LAMPUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia      repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

 

Pembelajaran (RPP) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kecakapan belajar siswa 

untuk meningkatkan kompetensi abad 21 dengan merancang kurikulum untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah melalui mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung. Hal 

ini terjadi karena terbatasnya pemanfaatan media, proses pembelajaran dan 

keterbukaan kompetensi abad 21 yang memintak kualitas dalam segala usaha dan 

hasil kerja manusia. Sehingga peneliti menemukan permasalahan umum pada 

penelitian ini, yakni “Perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung”. 

 

3.4.5 Dokumentasi 

Dokumen merupakan sekumpulan informasi mengenai peristiwa yang telah 

berlalu, biasanya berbentuk gambar, tulisan maupun sebuah karya tertentu 

(Sugiyono, 2011). Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk 

menghimpun data sehingga informasi yang diperlukan menjadi lebih lengkap. 

Bentuk dokumentasi yang digunakan meliputi, Kurikulum 2013, kurikulum 

mikro, model-model pembelajaran, desain pembelajaran, pengembangan 

kurikulum abad 21 yang akan dikembangkan adalah perancangan kurikulum mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. 

 

3.4.6  Observasi 

Observasi dijadikan salah satu alat pengumupul data pada penelitian ini, 

yang menjadi fokus utama observasi adalah pengguna ketika menggunakan 

produk dengan perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung kemudian diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif jenis partisipasi 
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moderat, dengan observasi jenis ini maka peneliti sebagai orang luar 

mengumpulkan data dan ikut dalam beberapa kegiatan namun tidak semuanya. 

Berikut dijelaskan dalam bentuk pedoman observasi dalam bentuk tabel 3.4. 

Pedoman Observasi sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Pedoman Observasi 

 

No. Aspek Indikator 

 

1 

 

Suasana pembelajaran 

Aplikasi menarik bagi siswa 

Suasana kelas ketika pembelajaran 

Berlangsung 

 

2 

 

Respons pengguna 

Penggunaan produk Perancangan kurikulum 
untuk mengembangkan kecakapan belajar 

sesusai dengan prosedur penggunaan 

Kendala dalam menggunakan Perancangan 
kurikulum untuk mengembangkan kecakapan 
belajar 

 

Desain yang dikembangkan adalah mengenai perancangan kurikulum 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 

Provinsi Lampung yang merupakan produk yang dijadikan solusi dari 

permasalahan dalam penelitian ini dikembangkan menggunakan langkah-langkah 

untuk pembelajaran hasil adaptasi dari Oliva (2013)  adalah  salah  satu    desain  

sistem  pembelajaran   yang memperlihatkan tahapan-tahapan untuk membantu 

mengetahui kebutuhan keterampilan teknologi informasi yang dibutuhkan siswa 

yang ada di Madrasah Aliyah adalah membuat rancangan kurikulum untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa di mana proses yang dilakukan oleh 

ahli untuk memvalidasi produk yang peneliti gunakan dalam setiap tahapan dari 

produk yag dihasilkan untuk mengetahui perancangan kurikulum mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan 

belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. 

 

3.5.  Uji Kelayakan (The Test Artefac) 

3.5.1 Uji Kelayakan Menggunakan Focus Group Discussion (FGD) 
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Saat ini Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah 

cukup populer dan banyak diterapkan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

penelitian sosial termasuk penelitian pendidikan, seperti dalam penelitian 

mengenai persepsi guru terhadap reformasi pendidikan di Spanyol. Focus Group 

Discussion (FGD) merupakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data yang      

mempertemukan  beberapa partisipan (4-10 orang) dalam suatu diskusi 

mengenai topik yang telah ditentukan oleh peneliti (Morgan & Spanish, 1984). 

Penelitian ini melibatkan 26 orang partisipan yang dipandang memiliki keahlian 

dan kompeten untuk mendiskusikan topik dalam penelitian yaitu perancangan 

kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. 

Focus Group Discussion (FGD) digunakan sebagai salah satu teknik atau 

metode untuk mengumpulkan data atas pertimbangan efisiensi, efektivitas dan 

adanya interaksi diantara partisipan penelitian juga peneliti, dapat menyediakan 

data dari sekelompok orang secara lebih cepat dan lebih murah daripada 

wawancara individu. Menurut Morgan & Spanish (1984), keunggulan Focus 

Group Discussion (FGD) adalah dapat mengamati interaksi di antara peserta yang 

terlibat baik sikapnya maupun pengalaman yang menarik bagi peneliti. Focus 

Group Discussion (FGD)  di anggap dapat mempertemukan kelebihan dari metode 

kualitatif lainnya seperti wawancara dan observasi. 

Selain itu, penggunaan Focus Group Discussion (FDG) juga berkaitan 

dengan beberapa keuntungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bertrand, Brown, 

& Ward (1992), yaitu: 

a) Memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk mengungkapkan ide- 

idenya secara spontan berdasarkan pendapat peneliti. Dalam hal ini, peserta 

diskusi bebas menyampaikan informasi tentang isu-isu yang dianggap penting, 

dan peneliti mungkin tidak mengantisipasi informasi tersebut. 

b) FGD dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana 

perasaan peserta diskusi tentang isu tertentu, dan yang lebih penting, mengapa 

mereka merasa demikian. 
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c) FGD memberikan beberapa keuntungan praktis yaitu dapat dilakukan dalam 

waktu yang relatif singkat dan dapat dilakukan oleh sejumlah kecil orang, 

sehingga sangat bermanfaat untuk kegiatan penelitian dengan dana yang 

terbatas. 

d) FGD sangat menarik karena memungkinkan peneliti lokal dengan pengetahuan 

dan pengalaman paling sedikit dalam ilmu sosial untuk berkontribusi dalam 

perencanaan dan penyiapan informasi. 

e) Hasil FGD mudah dipahami oleh pengambil keputusan karena hasil diskusi 

disajikan dalam bentuk naratif, terkadang disertai dengan referensi khusus dari 

peserta diskusi pada suatu bidang ilmu tertentu, sehingga dapat lebih memahami hasil 

diskusi. 

Pemilihan FGD dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai triangulasi 

untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas internal dari temuan, sebagaimana 

dinyatakan oleh Cohen, Manion & Morrison (2013) bahwa FGD berguna untuk 

melakukan triangulasi dengan bentuk wawancara, kuesioner, observasi atau teknik 

lainnya. Selain itu, FGD dapat menjembatani penelitian kualitatif-kuantitatif 

(Morgan & Spanish, 1984). Boateng (2012) menyarankan agar peneliti yang 

memiliki sumber daya untuk mengadopsi FGD secara bersama-sama dengan 

metodologi lain dalam bentuk triangulasi dan pendekatan metodologi campuran. 

Seseorang dapat melakukan triangulasi dengan menggabungkan aktivitas 

pengumpulan data yang berbeda (termasuk tipe responden yang berbeda, instrumen 

yang berbeda, waktu dan tempat yang berbeda) (Nieveen & Folmer, 2013). 

Pelaksanaan FGD perlu memperhatikan beberapa hal seperti peserta FGD, 

pengaturan FGD, fasilitator FGD, dan tata cara melaksanakan diskusi sebagaimana 

dinyatakan oleh Nyumba, et al. (2018); Wong (2008). Keahlian peserta FGD dan 

jumlahnya perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Umumnya jumlah peserta 

FGD berkisar 4 hingga 8 orang, meski ada juga yang menyebutkan minimal 4 orang 

dan maksimal 15 orang peserta. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sesi 

dalam FGD yaitu tujuan penelitian, topik diskusi, dan heterogenitas peserta. 
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Komentar lain menyebutkan bahwa berdasarkan konsep kejenuhan, jika pola yang 

jelas telah tercapai dan peserta tidak memiliki informasi baru, maka setiap topik 

diskusi FGD dapat dihentikan. 

Ruang pelaksanaan FGD perlu didesain sedemikian rupa sehingga nyaman 

dan kondusif untuk berdiskusi, seperti pengaturan tempat duduk peserta secara 

melingkar sehingga setiap peserta dapat saling melihat dan mendengar. Namun 

menurut Johnson & Christensen (2014), jika diperlukan, berbagai platform seperti 

Zoom Meeting, Google Meeting, Cisco TelePresence, dan lainnya dapat digunakan 

untuk FGD melalui internet. Peserta FGD dan moderator/koordinator dapat 

langsung saling melihat dan mendengar secara real time melalui internet (melalui 

webcam dan microphone). Beberapa keuntungan dari model ini adalah: (a) anggota 

dapat tersebar luas diberbagai wilayah geografis, (b) hubungan dapat diperluas, 

dan (c) peserta dapat bereaksi lebih nyaman dari layar komputer rumah mereka. 

Selain itu, sebagian besar perangkat lunak konferensi juga memungkinkan "pesan 

instan", yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi secara pribadi selama 

rapat. Dengan demikian FGD online (mode internet) dapat menjadi alternatif 

pelaksanaan FGD. 

Kegiatan dalam pelaksanaannya, FGD memerlukan fasilitator yang 

berperan sebagai moderator, mengelola diskusi, melakukan pengamatan interaksi 

non-verbal dan mencatat atau mendokumentasikan isi diskusi. Fasilitator 

membutuhkan panduan diskusi berupa pertanyaan untuk setiap topik untuk 

memandu diskusi. Konselor dapat mengajukan pertanyaan yang bersifat 

eksploratif tetapi tidak keluar dari konteks untuk setiap topik. Sebelum 

melanjutkan ke topik berikutnya, fasilitator harus merangkum hasil dari setiap 

topik yang dibahas. 

Secara umum, panduan FGD berisi topik dan pertanyaan yang akan di bahas, 

serta pertanyaan tentang masing-masing topik, sebagai panduan panduan untuk 

mengeksplorasi perspektif yang berbeda dari peserta. Menurut Wong (2008), 

pedoman FGD harus menyediakan berbagai topik yang akan dibahas, disusun 

secara logis dari satu topik ke topik berikutnya, dari masalah umum ke masalah 
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khusus. Daftar masalah dirancang untuk merangsang diskusi, tetapi tidak akan 

mengarah pada kesimpulan. Selain itu, masalahnya harus terbuka, sederhana, tidak 

memihak, dan tidak mengancam. 

Pelaksanaan FGD dalam penelitian ini ditujukan untuk menilai kelayakan 

artefak dalam hal ini perancangan kurikulum untuk mengembangkan kecakapan 

belajar siswa Madrasah Aliyah melalui  mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung. Dengan demikian panduan FGD pun di 

susun dengan menyesuaikan tujuan tersebut.    Pembuatan kisi-kisi pertanyaan FGD 

didasarkan atas tujuan utama, kemudian dirumuskan tujuan khusus terkait 

penelitian yaitu: (1) melakukan validasi hasil identifikasi kompetensi siswa 

Madrasah Aliyah untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa berdasarkan 

hasil kuesioner (metode kuantitatif), serta (2) menilai kelayakan rancangan 

kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selanjutnya dilakukan 

penyusunan daftar pertanyaan yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam 

melaksanakan kegiatan FGD. Peserta FGD yang diundang terdiri atas: pakar 

kurikulum, pakar teknologi, Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, dan guru 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengguna kurikulum. 

 

3.6. Evaluasi  (Evaluate ) 

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data yang didapat dari respons ahli, 

siswa dan guru yang telah terkumpul untuk kemudian dilakukan analisis sehingga 

bisa didapat kesimpulan mengenai produk yang dikembangkan, apakah telah sesuai 

dengan tujuan penelitian atau tidak.  

Lembar penilaian mengenai perancangan kurikulum merupakan instrumen 

pengumpulan data yang digunakan untuk ahli model-model dan desain 

pembelajaran. Lembar penilaian evaluasi produk berbentuk serangkaian pertanyaan 

tertulis yang ditujukan untuk responden, di mana informasi yang didapat 

berbentuk isian skala likert dan catatan yang ditulis oleh peneliti sebagai bentuk 

pendokumentasian atas data lisan pelengkap dari responden. Penggunaan 

instrumen jenis angket pada penelitian ini merupakan sarana untuk 
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mengumpulkan data sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 

Provinsi Lampung yang turunan dari perancangan kurikulum menghasilkan 

perancangan kurikulum untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa memalui 

mata pelajaran Teknologi Informasi (TIK) yaitu kecakapan yang harus dimiliki 

siswa adalah: 1) Kecakapan siswa dalam menggunakan web sebagai literasi digital 

mencari dan memperoleh sumber informasi yang relevan, dan beretika (tidak 

hoax), 2) Kecakapan siswa dalam belajar mampu menerima pengetahuan dengan 

baik yaitu instructional,  3) Kecakapan dalam menguasai Technology hal ini siswa 

tidak hanya mampu dengan konsep teori namun kemampuan hardware dan 

software serta didukung kemampuan dalam pengkodingan membuat aplikasi, 4) 

Kecakapan siswa dalam Applicaton yang artinya siswa mempunyai kemampuan 

untuk mengimplementasikan di dunia kerja dan lingkungan masyarakat yang 

sebenarnya di singkat WITA  yang akan dikembangkan dan dipergunakan dalam 

proses penguatan keterampilan abad 21 siswa untuk meningkatkan kompetensi 

abad 21 menggunakan perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa 

Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung.  

Analisis data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui 

lembar evaluasi mengenai langkah-langkah perancangan kurikulum yang akan 

dikembangkan dan dipergunakan dalam proses pembelajaran yaitu penguatan 

keterampilan abad 21 siswa untuk meningkatkan kompetensi abad 21 

menggunakan perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung, dianalisis menggunakan rumus pengukuran skala 

likert. Skala likert merupakan suatu teknik pengukuran menggunakan skala yang 

bisa dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

terhadap sesuatu fenomena tertentu.  

Data dari lembar penilaian evaluasi mengenai perancangan kurikulum 
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mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung 

yang akan dikembangkan dan dipergunakan dalam proses pembelajaran yaitu 

penguatan keterampilan abad 21 siswa untuk meningkatkan kompetensi abad 21 

menggunakan perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung  yaitu bernama WITA (Web, Instructional, 

Technology, Application) lembar evaluasi di ubah menjadi bentuk naratif berupa 

tabel dan grafik setelah dilakukan analisis terhadap data dari skala likert dan 

catatan peneliti dan diharapkan bisa menjawab rumusan masalah penelitian.  

 

3.6.1 Analisis Data Penelitian 

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan 

metode campuran. Dipilihnya metode campuran dalam penelitian ini dikarenakan 

dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat kelemahan dan kekuatan 

masing-masing. Menurut Creswell, (2016: 288) “pencampuran” (mixing) dan 

penggabungan (blending) data ini dapat dinyatakan memberikan pemahaman yang 

lebih kuat tentang rumusan masalah daripada dilakukan satu demi satu. Gagasan 

ini merupakan inti metode baru yaitu penelitian metode campuran.  

Menganalisis data penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, 

di mana dengan pendekatan kualitatif peneliti mempunyai posisi sebagai 

instrument penelitian itu sendiri. Cresswel (dalam Yusuf, 2014, hlm. 329) 

mengemukakan bahwasanya pendekatan kualitatif: 

 “...is an inquiry process of understanding based on distinct 

methodological traditions of inquiry that explore a social or human 

problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyze words, 

report detailed views of informants, and the conducts the study in a natural 

setting”.  

Analisis data kualitatif sudah berlangsung ketika proses pengumpulan data 

berlangsung yakni peneliti melakukan analisis terhadap jawaban ketika 

wawancara misalnya, dan setelah penelitian selesai dilaksanakan dalam periode 

tertentu. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, 
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observasi, wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari guru dan 

siswa, juga instrument berupa angket yang digunakan untuk memperoleh data dari 

ahli materi, ahli model-model pembelajaran, desain pembelajaran dan mengenai 

langkah-langkah desain pembelajaran keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) siswa berdasarkan kompetensi abad 21 pada Madrasah Aliyah 

di Provinsi Lampung. Kisi-kisi instrumen yang dipergunakan merupakan hasil 

adaptasi dari model-model pembelajaran oleh Bella H. Banathy (1968). 

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melibatkan 7 Madrasah Aliyah 

yang berada di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung yang secara keseluruhannya 

berjumlah 15 Kabupaten, dengan jumlah data siswa berjumlah 589 dan 26 terdiri 

dari kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru. 

 

3.6.2 Validasi 

Dalam perancangan penelitian dengan menggunakan metode D&D 

(Design and Development) ini hanya sampai tahapan memotret, menganalisis, 

mengolah data dengan menggunakan program SPSS 26.0 yang menghasilkan 

perhitungan secara statistik, tabel dan grafik dengan presentasi hasil dari 

pengolahan data yang menjadi angka yang dideskripsikan sesuai gambaran hasil 

presentasi statistik, dan grafik yang dibahas pada Bab IV. 

 

3.6.3 Analisis data kuesioner 

Analisis data merupakan upaya mempelajari materi yang terorganisir 

untuk menemukan fakta-fakta agar data tersebut dapat dipelajari dari berbagai 

sudut pandang untuk mengeksplorasi fakta-fakta baru. (Pandey & Pandey, 2015). 

Analisis data bertujuan untuk mengumpulkan dan merangkum data agar mudah 

untuk dipahami dan pada akhirnya dapat menyajikan jawaban sesuai dengan 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Kelley dkk., 2003). Selanjutnya, Ali 

(2019) berpendapat bahwa pada riset perilaku dan sosial terdapat dua kategori jenis 

data, yaitu data keras dan data lunak. Dalam konteks ini data keras lazim disebut 

dengan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan data lunak atau lazim 
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disebut dengan data kualitatif yaitu data yang berisikan kata-kata atau kalimat- 

kalimat. 

Dikatakan dalam hal penelitian ini, perancangan kurikulum untuk 

mengembangkan kecakapan belajar ini data yang diperoleh terdiri dari dua jenis 

data yaitu: (1) data keras (kuantitatif). Data ini diperoleh melalui survey dengan 

menggunakan skala rating untuk memenuhi tujuan penelitian pertama yang 

berkaitan dengan kebutuhan kecakapan belajar yang dapat. Kedua, data lunak 

(kualitatif). Data ini diperoleh untuk memenuhi tujuan penelitian kedua, ketiga, 

keempat dan kelima yang berkaitan dengan perancangan kurikulum untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa melalui mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di Madrasah Aliyah Provinsi Lampung. 

 

3.6.4 Analisis Data Instrumen Skala Rating 

Penyusunan instrument perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa 

Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung yang dibutuhkan analisis data instrument 

skala rating dengan menggunakan skala likert. Adapun metode yang digunakan 

untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan instrument skala rating 

(Likert) yaitu dengan menggunakan metode statistika deskriptif (Boone & Boone, 

2012). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali (2019) metode statistika 

deskriptif bermanfaat dalam hal mendeskripsikan data menjadi lebih ringkas dan 

mudah dipahami. Selain itu, metode statistika deskriptif dapat menampilkan nilai-

nilai yang menggambarkan kecenderungan pemusatan data dan ukuran-ukuran 

keragaman. 

Statistika deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan nilai rata-rata hitung sesuai dengan skala likert pada setiap sub 

kecakapan belajar dan indikator sub kecakapan belajar. Selain itu, statistika 

deskriptif juga digunakan dalam menampilkan ukuran keragaman data melalui 

nilai simpangan baku pada setiap sub kecakapan belajar dan indikator kemampuan 

belajar. Kecakapan belajar dan sub kecakapan yaitu ≥4.00. Adapun nilai 
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simpangan baku ditujukan untuk mengidentifikasi keragaman jawaban responden. 

Dalam hal ini, jika nilai simpangan baku semakin kecil, maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen, sedangkan apabila 

nilai simpangan baku menunjukkan nilai yang besar, maka jawaban responden 

cenderung heterogen yang mengacu pada tujuan penelitian yang pertama yaitu, 

mengidentifikasi perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung.  

 

3.6.5 Pengujian Signifikansi 

Pengujian signifikansi dilakukan untuk menganalisis signifikansi 

perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Dalam konteks penelitian ini, 

signifikansi yang dianalisis yaitu perbedaan rata-rata kebutuhan perancangan 

kurikulum untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa melalui mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Madrasah Aliyah se-

Provinsi Lampung di lima Kabupaten dan sebanyak tujuh sekolah Madrasah 

Aliyah baik negeri maupun swasta. Adapun metode yang digunakan adalah 

metode analisis variansi satu jalur (ANOVA one way) Ali (2014). Berikut 

prosedur uji signifikansi dengan menggunakan ANOVA satu jalur: 

a. Mendeskripsikan hipotesis umum, yaitu: (1) apakah terdapat perbedaan 

kebutuhan perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung di lima Kabupaten dan sebanyak tujuh sekolah 

Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta pada kecakapan belajar siswa; 

serta (2) apakah terdapat perbedaan kebutuhan kecakapan belajar siswa yang 

signifikan antara siswa dengan tingkat atau jenjang sekolah. 

b. Proses pengujian hipotesis dengan metode ANOVA satu jalur dilakukan 

memanfaatkan perangkat lunak SPSS 26.0 dengan ketentuan nilai alpha 0.05. 

Berdasarkan hal tersebut apabila ditemui nilai signifikansi < 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa pedoman pengembangan kurikulum yaitu perancangan 
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kurikulum berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan kecakapan belajar siswa. 

Sebaliknya, jika ditemui nilai signifikansi > 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat atau jenjang sekolah tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kebutuhan perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah 

di Provinsi Lampung. Selanjutnya jika hasil pengujian menunjukkan nilai yang 

signifikan, maka diperlukan analisis pasca pengujian (post hoc analysis) untuk 

menelusuri pada rata-rata di sub atau indikator          perancangan kurikulum mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung mana yang berbeda 

secara signifikan. 

 

3.7 Mengkomunikasikan (Communicate The Testing Result) 

  

Hasil dari analisis data kemudian disimpulkan untuk selanjutnya dilaporkan 

sebagai laporan tertulis dan dikomunikasikan dengan pemangku kebijakan, ahli di 

bidang kurikulum, kepala sekolah, waka kurikulum dan guru-guru Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses komunikasi hasil analisis data ini 

memuat berbagai informasi mengenai proses perancangan kurikulum mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan 

kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung, kontribusi 

produk yang dikembangkan dalam penelitian terhadap ranah pendidikan, 

keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, peluang seperti apa yang bisa ditindak lanjuti dari penelitian yang 

dilaksanakan, serta bagaimana kesesuaian antara hasil analisis data dengan tujuan 

dari penelitian yang telah tetapkan sebelumnya. 

 

3.7.3 Analisis data Focus Group Discussion (FGD)  

Analisis data merupakan analisis data yang dilakukan melalui metode 

kualitatf. Analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Deskripsi kualitatif bermanfaat untuk memberikan gambaran, fakta 

atau fenomena yang ditemukan pada saat penelitian dilaksanakan dengan 
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menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, dalam hal ini adalah perancangan 

kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung.  

Hasil diskusi dalam bentuk kata-kata dan perilaku kecakapan siswa dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian. Untuk melakukan 

analisis data hasil kecakapan belajar siswa dilakukan melalui enam langkah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell (2012), yaitu sebagai berikut : 

a) Mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk analisis. 

Pada tahap ini dilakukan persiapan dan pengorganisasian data dengan cara 

menyiapkan hasil berupa masukan dan saran perbaikan dari ahli terhadap 

dokumen perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah 

Aliyah di Provinsi Lampung. 

b) Mengekplorasi dan pengkodean data. 

Pada tahap ini data yang telah diorganisir kemudian dieksplorasi dan dilakukan 

pengkodean. Pengkodean yang dimaksud adalah pemilahan terhadap data ke 

dalam segmen-segmen tertentu, dalam hal ini yaitu pengelompokan terhadap 

catatan dan masukan dari ahli mengenai kecakapan belajar siswa, tujuan 

kurikulum, masukan mengenai materi pembelajaran, masukan mengenai strategi 

yang digunakan hingga masukan terhadap penilaian yang digunakan dalam 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 

Provinsi Lampung. 

c) Mengkode untuk membangun deskripsi. 

Pada tahap mengkode untuk membangun deskipsi dilakukan penjabaran lebih 

detil lagi mengenai segmen-segmen atau topik yang telah dipisahkan melalui 

pengkodean. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan analisis terhadap 

masukan sesuai dengan segmen atau topik yang telah dibahas pada saat 

perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar siswa Madrasah Aliyah di 
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Provinsi Lampung. 

d) Merepresentasikan dan melaporkan temuan. 

Pada tahap merepresentaikan dan melaporkan temuan dilakukan melalui 

penyajian data-data yang telah dianalisis ke dalam bentuk tabel perbandingan, 

diagram dan angka. Dalam hal ini penyajian data yang disajikan adalah 

masukan dan catatan terhadap perancangan kurikulum mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan 

belajar siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung dan komponen-komponen 

yang terdapat didalamnya. 

e) Menginterpretasikan temuan. 

Pada tahap menginterpretasikan temuan dilakukan dengan cara menyimpulkan 

hasil analisis teradap perancangan kurikulum mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan kecakapan belajar 

siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Lampung. 

f) Memvalidasi keakuratan temuan. 

Pada tahapan ini dilakukan validasi keakuratan temuan melalui pengkajian 

secara mendalam dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lainya 

sehingga memperoleh hasil atau temuan yang valid. 

 

 

 

 


