
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A.Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau strategi penelitian dan

pengembangan (Research and Development). Pendekatan atau strategi penelitian

ini juga oleh beberapa ahli disebut dengan istilah Pengembangan Berbasis

Penelitian (Research-Based Development) yaitu dengan mengacu kepada prinsip-

prinsip dan langkah-langkah penelitian serta pengembangan yang dikemukakan

oleh Walter R. Borg dan Gall (1983 .775). Langkah-langkah penelitian dan

pengembangan yang dikemukakannya terdiri dari sepuluh langkah, yaitu :

I Penelitian dan pengumpulan informasi (Baca : mereview literatur,

observasi kelas, dan bentuk persiapan lainnya),

2. Perencanaan (Baca: pendefmisian ketrampilan, penetapan tujuan,

penentuan urutan pelajaran dan uji fesibilitas dalam skala kecil),

3. Mengembangkan bentuk produk pengembangan awal (Baca: Penyiapan

materi pembelajaran, buku pegangan danalat evaluasi),

4 Uji coba lapangan pendahuluan yang dilakukan di 1- 3 sekolah dengan

melibatkan <> sampai 12 orang subjek Data hasil interview, observasi

dan kuesioner dianalisis.

5. Merevisi bentuk produk pengembangan awal berdasarkan hasil-hasil uji

coba pendahuluan.

 



6. Uji coba lapangan utama yang dilakukan di 5 - 15 sekolah dengan

melibatkan 30 - 100 orang subjek. Data kuantitatif dari hasil uji coba ini

dikumpulkan dan dievaluasi disesuaikan dengan tujuan pelajaran dan

jika diperlukan dibandingkan dengan data kelompok kontrol,

7. Merevisi produk pengembangan operasional berdasarkan hasil-hasil

ujicoba lapangan utama,

8. Ujicoba lapangan operasional yang dilakukan di 10-30 sekolah

dengan melibatkan 40 - 200 orang subjek. Data hasil interview,

observasi dan kuesioner dianalisis,

9. Merevisi produk pengembangan akhir berdasarkan hasil-hasil ujicoba

lapangan operasional,

10. Diseminasi dan distribusi.

Dengan tetap merujuk kepada langkah-langkali di atas dan kemudian

disesuaikan dengan karakteristik penelitian serta keterbatasan-keterbatasan yang

ada (tennasuk waktu penelitian yang tersedia), maka langkah-langkali yang dilalui

dalam penelitian dan pengembangan kurikulum LPA ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan, yang meliputi kegiatan-kegiatan :

a Metevicw iitetatut (kajian teoritis) yang berhubungan dengan

pengembangan kunkulum LPA,

b Pengumpulan data lapangan (kajian praktis) yang berhubungan dengan

penyelenggaraan I PA di beberapa LPA sampel dengan fokus :
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a. Kurikulum riil LPA yang meliputi komponen-komponen tujuan, isi,

metode/proses dan evaluasi,

b. Faktor-faktor pendukung/penghambat pendidikan di LPA yang

berkaitan dengan tenaga pengajar, siswa, sarana fasilitas, pengelola dan

lingkungan pendidikan,

c. Penilaian terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat bagi

pengembangan kurikulum LPA (Pendekatan atau teknik yang digunakan

adalah Pendekatan atau Teknik Need Assessment)

d. Tingkat ketercapaian kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dasar

2. Pengembangan atau penyusunan desain awal atau kurikulum I PA Hipotetik

dengan merujuk kepada kajian teoritis dan kajian praktis pada penelitian

pendahuluan,

3. Analisis dan validasi desain awal kurikulum LPA Hipotetik berdasarkan

pendapat, pandangan dan saran-saran para pakar pendidikan. para guru, para

pengembang kurikulum, psikolog, sosiolog, ulama dan tokoh masyarakat

melalui metode/teknik Delphi,

4. Revisi desain awal atau Kurikulum LPA Hipotetik dengan menijuk kepada

rumusan hasil seminar delphi atau hasil validasi,

5. Penyusunan kurikulum LPA akhir atau yang siap diujicobakan/digunakan di

LPA-LPA yang ada di Sumatera Selatan

83

 



Secara skematis langkah-langkah atau prosedur penelitian dalam rangka

pengembangan kurikulum LPA di Sumatera Selatan ini adalah sebagai berikut:

STUDI PENDAHULUAN

PENGEMBANGAN

KURIKULUM LPA

DISEMINASI

Draf awal

Validasi/Se

minar Delphi

Revisi

Draf akhir

Kajian teoritis dan praktis

Kurikulum nil I.PA

Tuntutan dan kebutuhan

masyarakat terhadap LPA

Faktor-faktor

pendukung/penghambat:

Tingkat ketercapaian
kurikulum PAI di SD

Gbr. 5. Prosedur Penelitian Dan Pengembangan Kurikulum I.PA

1. Penelitian pendahuluan

Padapenelitian pendahuluan ini telah dilakukan pengkajian bersifat teoritis-

terhadap sumber-sumber yang terkait erat dengan pengembangan kurikulum

(Baca: buku-buku, dokumen-dokumen kurikulum, khususnya dokumen kunkulum

Pendidikan Agama Islam) dan yang bersifat praktis yang berhubungan dengan

program pembelajaran LPA atau kurikulum LPA yang ada yang tengah

diimplementasikan ( seperti : Tujuan pendidikan/pembclajarannya. materi dan

strategi pembelajaran, proses pendidikan/pembelajaran dan bentuk evaluasi yang

digunakan) serta aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kurikulum nil LPA
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Pada lahap pendahuluan ini juga telah dilakukan penilaian kebutuhan (Need

Assessment) terutama terhadap tiga sumber utama, yaitu siswa, pengetaliuan

Agama Islam dan masyarakat muslim di wilayah penelitian (Tokoh masyarakat,

orang tua santri, guni-guru dan lainnya) atau penilaian mengenai tuntutan dan

kebutuhan masyarakat bagi pengembangan kurikulum LPA terutama untuk

pcnimusan tujuan pendidikan dan pembelajarannya. Pada tahap pra penelitian

telah dikumpulkan juga data mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat

dalam kegiatan penyelenggaraan LPA yang meliputi aspek-aspek : Tenaga

pengajar, santri, sarana/fasilitas, metode/proses, pengelolaan, pendanaan dan

lingkungan. Dan juga data mengenai tingkat ketercapaian kurikulum Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Dasar.

Data hasil penelitian pendahuluan ini menjadi titik awal. bahan acuan dan

bahan pciiimhangan dalam mengembangkan kurikulum LPA pada tahap-tahap

benkutnva.

2 Pengembangan Kunkulum LPA

Setelah studi pendahuluan dilakukan. maka data yang terkumpul diolah.

dianalisis dan disusun dalam bentuk narasi, tabel dan grafik. Data ini dijadikan

bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam menyusun draf awal atau Kurikulum

1 l'\ Hipotetik

Penyusunan atau pengembangan draf awal atau Kunkulum LPA Ilipotetik

ini mengacu kepada model pengembangan kurikulum Tyler, meskipun dalam

beberapa hal diadakan modifikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan dengan tetap
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mengacu kepada prinsip-prinsip model pengembangan
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Penggunaan model ini didasari oleh pertimbangan baliwa, model ini sesuaMe^gki ,. 7 /

karaktristik program yang akan dikembangkan dan sesuai dengan kebut>Aa%"P£RpoJ

penelitian ini. Adapun proses pengembangannya secara garis besar sebagai

berikut :

.1 Ylengadakan studi atau penilaian kebutuhan (Need Assessment) dengan

mengacu kepada prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kebutuhan

seperti yang diuraikan pada bab II,

b. Penyusunan tujuan pendidikan dan pembelajaran LPA, yaitu tujuan secara

umum dan tujuan khusus (Aims, Goals, Objectives),

c. Penseleksian materi dan strategi atau pengalaman belajar, baik yang

berhubungan dengan materi tulis baca huruf Al Quran maupun yang

berhubungan dengan matcn atau pengetaliuan dasar pendidikan agama

Islam,

d. Pengorganisasian materi dan strategi atau pengalaman belajar,

e Penentuan bentuk evaluasi dalam menilai hasil proses pembelajaran.

l.'raian lebih rinci mengenai model pengembangan kurikulum Tyler ini dapat

dilihat dalam pembahasan mengenai landasan teori (Bab 11).

Setelah itu draf awal kurikulum LPA ini divalidasi melalui Teknik Delphi

\ang melibatkan para fakar pendidikan. pakai kunkulum. psikolog, sosiolog,

ulama. tokoh masyarakat. pengelola dan gum LPA. Guru Agama Islam di SD

orang tua santn dan orang-orang yang terkait langsung dengan penyelenggaraan

LPA
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Metode atau teknik Delphi dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk

membangun suatu proses komunikasi secara kelompok (baca: para ahli dan orang

yang berkompeten) sehingga dengan proses tersebut secara efektif memberikan

kesempatan kepada setiap individu yang teriibat dalam kelompok tersebut untuk

memecahkan masalah yang kompleks sehingga menghasilkan konsensus. Hal ini

sejalan dengan definisi yang dikemukakan Linstone dan Toroff (1975 : 3) bahwa.

"Delphi may be characterized as a method for structuring a group communication

process so that the process is effective in allowing a group of individuals, as a

whole, to deal with a complex problem". Dari definisi diatas dapat diambil

pengertian bahwa, melalui proses/prosedur komunikasi yang intensif dan

bersiklus (Baca: baik melalui seminar, wawancara langsung, maupun melalui

kuesioner atau lembar penilaian yang dikirim) dari para ahli dan orang yang

berkompeten dalam suatu bidang tertentu, maka akan dihasilkan suatu gagasan

dan konsensus dalam memecahkan suatu masalali atau dalam melaksanakan

kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

Adapun secara konseptual seperti yang dikemukakan oleh Linstone dan

Turoff (1975 : 88), langkah-langkah validasi dengan metode Delphi kebijakan

(777e PolicyDelphi) adalah sebagaiberikut:

a. Memformulasikan isu-isu atau masalah-masalah yang akan

dipertimbangkan,

b. Menyusun pilihan-pilihan kebijakan yang berhubungan dengan isu-isu

tersebut,
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c. Menentukan rumusan pendapat awal mengenai isu-isu penting tersebut,

kemudian mengidentifikasi ketidaksepakatan atau pertentangan yang ada

diantara responden,

d. Meneliti alasan-alasan ketidaksepakatan dan mengklarifikasi pandangan

dan asumsi yang digunakan oleh para responden,

e. Melakukan evaluasi terhadap alasan-alasan yang mendasari pandangan-

pandangan kelompok untuk mendukung pendapat tersebut,

f. Mengevaluasi kembali pilihan-pililian kebijakan atas dasar suatu penilaian

terhadap bukti-bukti yang mendasarinya (Linstone & Turoff, 1975 : 88).

Dalam kaitannya dengan penelitian dan pengembangan kurikulum Lembaga

Pengajian Anak (LPA), maka langkali-langkah dasar metode Delphi Kebijakan

diatas dimodifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Memfonnulasikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan

bagaimanakah penilaian para responden terhadap komponen-komponen

dalam Draf Awal Kurikulum LPA (Tujuan, Isi, sistem dan metode serta

bentuk evaluasi) yang dibuat dalam bentuk Lembar Penilaian,

b. Mengirimkan/memberikan secara langsung Draf Awal/Desain Kurikulum

LPA Hipotetik tersebut kepada para responden (Tokoh masyarakat, Tokoh

Agama, Dosen sejawat, sosiolog, psikolog, ahli kurikulum, gum LPA. gum

PAI di SD dan orang tua santri) yang telah ditentukan sebelumnya untuk

diminta penilaiannya terhadap draf Awal kurikulum LPA.
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c. Mengumpulkan kembali Lembar penilaian dari para responden untuk

diolali pada tahap berikutnya,

d. Mengolah, menganalisis dan menimuskan jawaban-jawaban responden

(benipa pendapat. pemyataan-pernyataan, argumen-argumen dan komentar

sena saran-saran) kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam

penvempurnaan Drafawal atau Kunkulum I PA Hipotetik,

e. Merevisi draf awal kurikulum LPA, dengan menijuk kepada rumusan hasil

validasi atau hasil penilaian responden, menjadi Desain kurikulum LPA

Bentuk Akhir.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang proses atau prosedur yang

dilalui dalam memvalidasi draf awal kurikulum LPA ini, maka secara skematis

langkah-langkahnva ditampilkan sebagai berikut :

DRAF AWAL

KURIKULUM LPA

KOMI'OSIS

It Jl \\

mati-:ri

PROSES

EVALUASI

MI MIOKMt 1 AS1KAN ASPEK

VANG DIM!..\l K

U

R

I

K

I

L

V

M

L

P

•

LEMBAR PENILAIAN

(Lembar Pertanyaan)

•

PENG1R1MAN DRAI DAN

LEMBAR PENILAIAN

•

PERUMUSAN HASIL PENILAIAN

•

<•
Rl \ ISl DK \l AW M

KURIKl'Ll MI.PA

\

Gbt (. Prosedur Validasi Oral" \\\al Kunkulum LPA
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1 Prosedur Seminar Delphi

a. Draf Awal Kurikulum LPA

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa, penyusunan Draf Awal

Kurikulum LPA ini didasari oleh hasil kajian teoritis dan dan kajian praktis

melalui studi pendahuluan. Untuk memperoleh produk kurikulum LPA yang teruji

secara ilmiah maka salah satu tahapan yang hams dilalui adalah tahap validasi

dengan melibatkan para ahli dan orang-orang yang berkompeten serta banyak

teriibat dalam kegiatan Pendidikan Agama Islam. Salah satu teknik dalam

memvalidasi suatu gagasan, dalam hal ini adalah Draf Awal Kurikulum LPA yang

akan diterapkan di LPA-LPA Sumatera Selatan, adalah dengan menggunakan

teknik Delphi,

b Mcmfonnulasikan Aspek Yang Dinilai

Dalam rangka meminta penilaian dan para ahli dan orang yang berkompeten

dalam pengembangan kurikulum LPA, maka langkah awal yang dilakukan adalah

menimuskan aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian. Untuk draf Awal

Kurikulum I.PA mi aspek pokok yang menjadi fokus penilaian adalah : Pertama,

komponen tujuannya. Kedua. komponen materinya. Ketiga. komponen strategi

pendidikan dan pembelajarannya. Keempat, komponen evaluasi. Meskipun

demikian tidak menutup kemungkinan bagi para responden unnik memberikan

penilaian (Baca. Pendapat saran dan kntik) di luai kc empat komponen

kurikulum tersebut.

c Lcmbar Penilaian
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Setelah aspek-aspek yang akan dinilai dinimuskan, maka dibuat Lembar

Penilaian yang berisi sejumlah pertanyaan kepada para responden yang

berhubungan dengan aspek/komponen-komponen kurikulum yang akan dinilai

seperti yang disebutkan diatas (Lembar Penilaian Terlampir). Dan pada lembar

penilaian tersebut disediakan niang jawaban (Baca: Saran, pendapat, kritik dan

Iain-lain).

d. Pengiriman Draf Dan Lembar Penilaian

Satu berkas yang dilengkapi dengan surat pengantar, Draf Awal Kurikulum

dan Lembar penilaian dikirim atau diberikan secara langsung kepada para

responden yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah melewati jangka waktu

yang telah disepakati, maka lembar penilaian yang telali diisi/dijawab oleh para

responden diminta atau dikumpulkan kembali.

e. Perumusan Hasil Penilaian

Jawaban-jawaban dalam lembar penilaian (Baca : Saran, pendapat,

pemikiran dan kritik) dibaca, diteliti, diolah, diklasifikasikan, ditabulasikan dan

dianalisis serta dirumuskan menjadi suatu rumusan hasil penilaian. Pada tahap ini

mungkin ditemukan keraguan dan ketidakjelasan pendapat, saran dan pemikiran

dari para responden oleh karena itudilakukan pertemuan ulang berupa wawancara

untuk memperoleh rumusan penilaian yang tepat sesuai dengan keinginan para

responden tersebut.

Idealnya hasil rumusan penilaian awal ini dikirim kembali kepada para

responden untuk diminta lagj penilaiannya mengenai rumusan tersebut, lalu

dikumpulkan kembali sampai melewati paling sedikit empat kali penilaian hingga
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mencapai konsensus atau bentuk kurikulum LPA akhir yang siap

diterapkan/diujicobakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Borg dan Gall (1983 :414)

baliwa,:

Basedon responses to the initial questionnaire is then circulated. If ratings
or rankings were obtained on the initial questionnaire, the median score for
each item is given in the second questionnaire. This questionnaire is then
returned to the same respondents, who are asked to compare their original
ratings with the median score and to revise their original evaluations as they
see fit. This procedure is repeated for at least four rounds an in effort to
obtain a well-thought-out consensus.

Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka rangkaian

validasi/penilaian ini dilakukan satu kali dengan catatan ketika ada sesuatu yang

perlu penjelasan dari para responden, maka kontak terhadap responden telah

dilakukan kembali. Dalam rangka menyempurnakan penilaian terhadap DrafAwal

Kurikulum LPA ini, maka penilaian dari para pembimbing secara intensif tenis

dilakukansehingga Draf Awal Kurikulum ini menjadi semakin baik.

f. Revisi Draf Awal Menjadi Kurikulum LPA Bentuk Akhir

Dengan menijuk kepada rumusan hasil penilaian dari para responden dan

pembimbing ( dengan cara membandingkan, mengkontradiksikan dengan draf

awal kurikulum LPA), maka dimulailah analisis dan revisi draf awal kurikulum

tersebut sampai menghasilkan Kurikulum LPA Bentuk Akhir seperti yang dapat

dilihat pada Bab IV tesis ini.

B.Populasi dan Sampel Penelitian

1.Populasi Penelitian

Hasil pengembangan kurikulum LPA ini diproyeksikan untuk menjadi

kurikulum standar bagi Lembaga-Lembaga Pengajian Anak (LPA) di Sumatera
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Selatan. Dengan demikian agar penelitian ini memperoleh hasil pengembangan

yang representatif sehingga dapat digunakan di semua lembaga pengajian yang

ada, maka penelitian dan pengembangan kurikulum LPA ini diusahakan

sedemikian nipa sehingga mencakup karakteristik-karakteristik lembaga

pengajian anak yang ada di Sumatera selatan.

IX*ngan memperhatikan pnnsip-prinsip diatas, maka Populasi penelitian ini,

secara kelembagaan, mencakup semua lembaga pengajian anak umur 6-13 tahun

(Umur Sekolah Dasar) yang diselenggarakan di mesjid dan musholah di delapan

Daerali Tingkat II (7 Kabupaten dan 1Kota Propinsi) Sumatera Selatan. Adapun

daerali tingkat II tersebutyaitu :

a. Kota Palembang,

b Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKI').

c Kabupaten <'gan Komering llir (OKI),

d. Kabupaten Muara Lnim,

e. Kabupaten Lahat,

f. Kabupaten Musi Rawas(MURA).

g. Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA),

h. Kabupaten Banyasin

2.Sampel Pencliuan

Sembari tetap mempertimbangkan karakteristik-karakteristik dan

homogenitas serta heterogenitas Lembaga Pengajian Anak (LPA) yang ada. dan

juga memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada (Baca waktu vang
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tersedia dan pendanaaii). maka penelitian ini difokuskan pada enam puluh enam

LPA (Daftar terlampir) yang mewakili Kota Palembang dan Empat Kabupaten

yang ada di Sumatera Selatan dan subjek (responden) yang terdapat di wilayah

sampel. Adapun sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kota Palembang. Untuk wilayah Kota Palembang diambil tujuh belas LPA

vang berasal dari tiga belaskecamatan yang ada.

b. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk wilayah ini dijadikan sampel

sebanyak sepuluh Lembaga Pengajian Anak (LPA),

c. Kabupaten Muara Enim, diambil sampel sebanyak sepuluh Lembaga

Pengajian Anak (LPA),

d. Kabupaten Musi Banyuasin, diambil sampel sebanyak sebelas Lembaga

Pengajian Anak (LPA).

e Kabupaten Banyuasin diambil sebanyak delapan belas Lembaga Pengajian

Anak (LPA).

Adapun proses penentuan sampel menggunakan teknik sampel banyak tahap

(Multi Stage Sampling), dengan langkah-langkah sebagai benkul

1) Wilayah penelitian dipilih secara acak dengan mengambil satu Kota

Propinsi dan empat Kabupaten

2) Pengelompokan I PA dan masing-masing kola dan kabupaten menjadi 2

kategori, yaitu LPA yang berlokasi di pedesaan dan perkotaan dan dari

masing-masing lokasi ini dipilih LPA yang tergolong maju dan belum maju

dengan memperhatikan jumlah santri dan lama hctdirinya.
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3) Selanjutnya dipilih beberapa LPA dari masing-masing kabupaten sesuai

dengan kriteria diatas sehingga sampel tersebut berjumlah enam puluh enam

Lembaga Pengajian anak.

C.Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian pendahuluan dilakukan pengumpulan data atau informasi

yang berhubungan dengan : Pertama, mengenai kurikulum riil LPA yang sedang

diimplementasikan di enam puluh enam lembaga Pengajian anak (Baca : Tujuan

pendidikan dan pembelajarannya, materi/isi, proses dan evaluasi). Kedua,

mengenai harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan

LPA. Ketiga, mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

penyelenggaraan LPA terutama pada aspek-aspek : Tenaga pengajar, santri,

sarana/fasilitas, pengelolaan, pendanaan dan lingkungannya. Keempat, mengenai

tingkat ketercapaian pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dasar. Untuk keperluan tersebut, maka ada beberapa teknik pengumpulan data

yang digunakan, yaitu:

1. Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau inforamasi yang

berhubungan dengan aspirasi, harapan, persepsi dan kebutuhan masyarakat (orang

tua santri, santri, para pendidik, tokoh agama dan lainnya) bagi pengembangan

kurikulum atau penyelenggaraan LPA. Dan juga untuk menjaring data dari para

responden (Gum-guru SD, Ustadz/Ustadzah, santri, pengelola dan lainnya) yang
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berhubungan dengan kurikulum LPA yang sedang diterapkan, terutama mengenai

tujuan pembelajaranya, isi pembelajarannya, strategi belajar-mengajar dan bentuk

evaluasi. Disamping itu untuk menjaring data yang berhubungan dengan faktor-

faktor pendukung dan pengliambat penyelenggaraan LPA serta data mengenai

tingkat ketercapaian pelaksanaan kurikulum PAI di Sekolah Dasar.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi seperti yang

disebutkan diatas yang kemungkinan belum terjaring, karena satu dan lain hal

oleh teknik kuesioner.

3. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan kurikulum

LPA dan penyelenggaraannya yang terdapat dalam dokumen-dokumen, baik

dokumen di LPA itu sendiri maupun institusi lain yang berhubungan dengan

penyelenggaraan LPA.

4. Observasi

Digunakan untuk mengungkap data atau infonnasi yang berhubungan

dengan proses pembelajaran di kelas, atau dalam kegiatan praktis di LPA antara

gum dan santrinya. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi dan

checklist.
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Dengan keempat teknik pengumpulan data diatas, melalui instmmen dari

masing-masing teknik yang telali dipersiapkan sebelumnya, sudah dapat

mengungkap semua data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1) Rangkaian Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan

I Persiapan penelitian

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penyelesaian hal-hal yang

bersifat teknis dan administratis antara lain : a. Pengurusan Surat izin penelitian.

b. Pembuatan instmmen penelitian yang mencakup kegiatan penyusunan kisi-kisi

penelitian, penyusunan instrumen dan uji keterbacaan instrumen. d. Hal-hal lain

vang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini, baik yang bersifat teknis

maupun non-teknis

2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini berlangsung dari tanggal : 20 Oktober 2002

sampai dengan tanggal : 20 IX-sember 2002 (enam puluh hari kerja). Penelitian ini

berlangsung di satu kota propinsi (Palembang) dan empat kota kabupaten (Baca:

Kayu agung, Muara Enim, Sekayu dan Pangkalan Balai) serta di beberapa Desa

dari empat Kabupaten pada daerah sampel seperti yang disebutkan sebelumnya.

Dan masing-masing kota dan desa tersebut ditcliti enam puluh enam Lembaga

Pengajian Anak (LPA) sesuai dengan sampel yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilalui dalam penelitian pendahuluan im adalah : Pertama,

Menghubungi para responden yang berada di semua daerali sampel (Ka. Kanwil
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Depag, Ka. Kandepag, Tokoh masyarakat, pengelola mesjid/musolah, ustadz,

santri, guru-gum SD, orang tua) dengan kegiatan wawancara, pembagian

kuesioner, dan penelusuran dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data

penelitian. Kedua, Mengadakan observasi kelas dalam rangka memperoleh data

mengenai proses belajar mengajar di beberapa LPA yang menjadi sampel

penelitian. Ketiga. Pengeumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada

responden. Keempat, Pengolahan data yang sudah terkumpul. Kelima analisis

data.

3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis

desknptif (statistika Deskriptif) seperti teknik persen, modus, median, mean, tabel

gralik dan diagram. Prosedur analisis data dilakukan dengan langkah-langkali

sebagai berikut : a. Pemeriksaan data, b. Klasifikasi data, c.Tabulasi data

berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya, d. Menghitung frekuensi

jawaban atau data. e. Perhitungan data dengan menggunakan teknik statistika

vang dipilih (jika diperlukan), f Memvisualisasikan data melalui grafik, tabel dan

lainnya, g.Menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan

penelitian.

4. Pengembangan draf awal kurikulum LPA

IXngan mengacu kepada hasil pengkajian teori-teori kurikulum yang telah

dilakukan dan menijuk kepada data hasil penelitian pendahuluan, maka pada
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tahap ini mulai disusun desain kurikulum LPA yang merupakan draf awal atau

Desain Kurikulum LPA Hipotetik yang akan dikaji dan dianalisis pada rangkaian

kegiatan berikutnya. Kegiatan ini dimulai dari : Pertama, Pemmusan tujuan

pendidikan, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Kedua,

Penseleksian dan pengorganisasian maten. Ketiga, Penseleksian dan

pengorganisasian metode dan strategi belajar mengajar. Keempat, Penentuan

bentuk-bentuk evaluasi.

5. Seminar Delphi

Desain atau draf awal kurikulum LPA yang terdiri dari komponen-

komponen pokok kurikulum yaitu : Pertama, Tujuan-tujuan pendidikan dan

pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, Susunan materi yang akan dipelajari,

baik materi tulis baca huruf Alquran dan pengetahuan dasar Agama Islam. Ketiga.

Rumusan metode dan strategi belajar mengajar. Keempat, Rumusan yang

berhubungan dengan bentuk-bentuk evaluasi, dicetak beberapa eksamplar dan

dibagikan kepada para pakar kurikulum, posikolog, sosiolog, orang yang

berkompeten dibidang pendidikan, ulama, tokoh masyarakat, para guru, orang tua

santri dan lainnya yang telah ditentukan sebelumnya untuk dipelajari, dianalisis,

kemudian dimintai saran, pendapat dan koreksi terhadap draf tersebut secara

tertulis pada lembar yang telah disediakan/Lisan. Hasil seminar ini (Baca : saran,

pendapat, koreksi) dirumuskan menjadi suatu rumusan yang jelas dan sistematis.
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6. Penyempurnaan/Revisi Desain Awal

Draf awal yang sudah disusun sebelumnya ditinjau kembali untuk diadakan

revisi/penyempumaan secara menyelurah dengan mengacu kepada nimusan hasil

seminar delphi. Setelah itu desain kurikulum LPA yang sudah disempumakan

dikonsultasikan kepada pembimbing untuk diadakan pcninjauan ulang. analisis

dan perbaikan-perbaikan yangdiperlukan.

7. Pelaporan

Hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk tesis dan diajukan ke sidang

munaqosah melalui tiga tahap, yaitu : Pertama, Sidang Progres, yang merupakan

bimbingan bersama oleh beberapa gum besar. Kedua, Sidang tahap I Ketiga,

Sidang tahap II.

Disamping untuk kepentingan akademik, hasil penelitian dalam bentuk

Desain Kurikulum LPA ini akan di kirim ke : Pertama, Lembaga-lembaga

Pengajian Anak di Sumatera Selatan, untuk dijadikan pedoman atau kurikulum

standar dalam penyelenggaraan LPA di masa yang akan datang Kedua. Ke

Kanwil Diknas Sumatera Selatan. Ketiga, ke Kanwil Departemen Agama Ptopinsi

Sumatera Selatan. Keempat, Lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya IAIN

Raden Fatah Palembang sebagai bahan kajian akademik di kalangan dosen dan

mahasiswa. Kelima, Orang-orang yang teriibat dalam seminar Delphi baik

bersifat individu, maupun mewakili suatulembaga.
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