
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Standar Proses 

Menurut Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang standar peoses pendidikan 

dasar dan menengah, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus 

bersifat fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran 

pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Sesuai dengan amanat Peraturan 

Pemerintah No 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah 

satu standar yang harus dikembangkan adalah stndar proses. Standar proses 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. 

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 
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Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, dan sumber belajar. 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran 

atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar. 

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) 

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya 

pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau 

berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Guru Mata Pelajaran 

atau Pusat Kegiatan Guru (PKG). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berperan aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
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dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap 

pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal di satuan pendidikan. Komponen 

RPP adalah: 

1. Identitas mata pelajaran 

2. Standar Kompetensi 

3. Kompetensi Dasar 

4. Indikator Pencapaian Kompetensi 

5. Tujuan Pembelajaran 

6. Materi Ajar 

7. Alokasi Waktu 

8. Metode Pembelajaran 

9. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran 
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b. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan 

ini secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

c. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 

perangkuman atau kesimpulan, penilaian, umpan balik, refleksi 

dan tindak lanjut 

10. Penilaian Hasil Belajar 

11. Sumber Belajar 

Beberapa prinsip penyusunan RPP yang perlu diperhatikan: 

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

5. Keterkaitan dan keterpaduan 
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6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran terdapat beberapa persyaratan 

minimal yang harus dipenuhi, diantaranya: 

1. Jumlah rombongan belajar maksimal 32 siswa untuk tingkat SMP. 

2. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan. Beban kerja guru setidaknya 24 jam mengajar dalam satu 

pekan. 

3. Buku teks pelajaran ditentukan melalui rapat guru dengan pertimbangan 

komite sekolah, rasio buku teks dengan peserta didik 1 : 1 per mata 

pelajaran. 

4. Untuk pengelolaan kelas, setidaknya guru melakukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan 

dilakukan; 

b. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus 

dapat didengar dengan baik oleh peserta didik; 

c. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti peserta didik; 

d. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar peserta didik; 
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e. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, 

keselamatan dan kepatuhan pada peraturan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran; 

f. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon 

dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung; 

g. Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang 

agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi; 

h. Guru menghargai pendapat peserta didik; 

i. Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi; 

j. Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata 

pelajaran yang diampunya; dan 

k. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang dijadwalkan. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 
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c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai; 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi guru: 

i. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari 

dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan 

belajar dari aneka sumber; 

ii.  Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 
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iii.  Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta 

antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya; 

iv. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

v. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi guru: 

i. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

ii.  Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

iii.  Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

iv. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 

dan kolaboratif; 

v. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 

vi. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 
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vii.  Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

viii.  Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; 

ix. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta 

didik. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi guru: 

i. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik, 

ii.  Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, 

iii.  Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

iv. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 

yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

1. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengar menggunakan 

bahasa yang baku dan benar; 

2. membantu menyelesaikan masalah; 



22 

 

3. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

4. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

5. memberikan motivasi kepada peserta didik yang 

kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara: 
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a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan standar proses. 

b. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi guru 

Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru 

dalam proses pembelajaran 

2.2 Teori Belajar dan Pembelajaran  

Belajar adalah ciri khas manusia sebagai makhluk hidup yang lebih tinggi 

harkatnya dibandingkan makhluk lain di muka Bumi. Belajar seringkali 

dirujuk dalam bentuk ukuran pengetahuan, kelihaian seseorang dalam 

menggunakan perangkat atau peralatan tertentu. Teknologi pendidikan 

memandang belajar sebagai sebuah proses internal. Belajar tidak hanya 

merujuk pada aktivitas otak sebagai organ berpikir. Belajar bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas seseorang. Belajar adalah peningkatan kompetensi, 

(Prawiradilaga, 2012: 66-67). 

Pembelajaran, media pembelajaran, pengajar, lingkungan serta sumber belajar 

adalah faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya proses belajar. 

Smaldino et.al (2011: 11) menyatakan bahwa, “Belajar merupakan 

pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru ketika 

seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan.” 
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Menurut Driscoll (2000) dalam Smaldino et. al (2011: 11) belajar 

didefinisikan sebagai perubahan terus menerus dalam kemampuan yang 

berasal dari pengalaman pembelajar dan interaksi pembelajar dengan dunia. 

Belajar itu multiperspektif, (Prawiradilaga. 2012:69). Begitu banyak pendapat 

para ahli bermunculan yang menunjukkan bagaimana mereka mencoba 

mengungkap fenomena menarik dalam kerangka berpikir mereka mengenai 

belajar. Secara umum teori belajar dikelompokkan dalam beberapa kelompok 

besar. 

2.2.1 Teori Behaviorisme 

Pada tahun 1950-an, B.F Skinner, seorang psikolog di Universitas Harvard 

melakukan studi tentang perilaku yang dapat diamati. Ia merupakan salah 

satu pendukung behaviorism. Skinner mendasarkan teori belajarnya, yang 

dikenal dengan teori penguatan (reinforcement), pada serangkaian 

percobaan yang menggunakan burung merpati. Hasilnya adalah sebuah 

instruksi terprogram yang mampu membentuk perilaku burung merpati 

yang bisa terlihat. Para behaviorist menolak berspekulasi mengenai apa 

yang terjadi secara internal di dalam tubuh atau otak manusia. Mereka 

bersandar hanya pada perilaku yang dapat diamati. Akibatnya kaum 

behaviorist lebih suka menjelaskan tugas belajar yang lebih sederhana, 

seperti membaca, menggambar, menulis. Karena cara pandang ini, kaum 

behaviorist memiliki penerapan yang sangat terbatas di tingkat 

ketrampilan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kaum behaviorist enggan 
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menyimpulkan tentang bagaimana sebuah informasi diproses di dalam 

otak, (Smaldino et. al, 2012:13). 

Ivan Pavlov dalam Prawiradilaga (2012: 70) memandang belajar sebagai 

sebuah proses yang memerlukan kondisi tertentu, yaitu hadirnya stimuli 

dengan teknik dan situasi tertentu. Carl Hull memandang belajar dapat 

terjadi karena adanya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menjadi variabel 

penyela. B.F. Skinner melihat belajar sebagai perubahan perilaku, dimana 

hasil belajar dapat diamati. Perilaku (behavior) adalah sesuatu yang rumit, 

muncul dari berbagai stimuli yang juga beragam. Behavioristik tidak lain 

adalah ilmu perilaku. Para ahli dalam teori behavioristik meyakini bahwa 

setiap individu hidup dan mampu mencerna apapun yang ada di 

lingkungannya, lalu ia akan menyesuaikan diri untuk dapat tetap bertahan. 

Tokoh lain yang memiliki pemahaman behavioristik adalah Pavlov yang 

terkenal dengan percobaan operant conditioning pada seekor anjing yang 

menjadi premis dasar dari teori behavioristik. Stimuli dianggap sebagai 

lingkungan, materi ajar, atau penyajian materi yang akan dipelajari oleh 

individu. Bagi Pannen, inti dari teori behavioristik adalah, “...belajar 

merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa 

untuk berperilaku (yang baru) sebagai hasil belajar”, (Prawiradilaga. 

2012:70). 
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2.2.2 Teori Kognitivisme 

Cara pandang kognitif adalah perspektif yang paling tua, namun sekaligus 

yang paling muda dalam masyarakat psikologi pendidikan. Perspektif ini 

dikatakan sebagai “tua”, karena diskusi mengenai pemikiran, sifat 

pengetahuan dan nilai penalaran telah ada dan dapat dirunut hingga ke 

zaman Yunani Kuno. Akan tetapi, di tahun 1800an pandangan kognitif 

ditinggalkan dan orang mulai tertarik pada pandangan behavioristik. 

Setelah Perang Dunia II, disaat berbagai riset dan penelitian dilakukan, 

berkembangnya berbagai ketrampilan kompleks manusia dan munculnya 

revolusi komputer, penelitian yang mencoba membangun kembali 

perpektif kognitif mulai marak kembali. Ada banyak bukti dimana 

manusia menunjukkan respon, dan menggunakan strategi untuk membantu 

mengingat, dan mengorganisasikan materi, masing-masing manusia 

melakukannya dengan cara yang sangat unik, (Woolkfolk, 2009: 4). 

Kognitivisme didasarkan pada penelitian psikologi Swiss, Jean Piaget 

(1977) yang menelusuri proses mental yang digunakan individu dalam 

menanggapi lingkungan mereka. Kognitivisme membahas bagaimana 

orang berpikir, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Jika 

kaum behaviorist hanya menyatakan bahwa penguatan dan latihan akan 

memperkuat respon terhadap stimulus, kaum cognitivist membuat model 

mental ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dimana informasi baru 

akan disimpan terlebih dahulu di memori jangka pendek, jika informasi itu 

terus diulang-ulang maka akan masuk ke ingatan jangka panjang. Jika 
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informasi tidak diulang-ulang, maka informasi itu akan hilang (Smaldino, 

2012: 13). Inti dari teori kognitif adalah proses belajar yang bertumpu pada 

kemampuan berpikir manusia, yaitu otak. Pemikiran yang dihasilkan 

seseorang adalah hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya.  

2.2.3 Teori Konstruktivisme 

Kosntruktivisme merupakan pemahaman yang berakar pada teori belajar 

cognitvist. Perspektif ini menganggap keterlibatan siswa dalam 

pengalaman yang bermakna adalah hal yang paling utama dan inti dari 

pembelajaran empiris. Paham ini beralih dari transfer informasi secara 

pasif menuju penyelesaian masalah (solve problem) dan penemuan 

(invention) yang bersifat aktif. Kaum constructivist menekankan bahwa 

para pembelajar menciptakan penafsiran unik mereka sendiri terhadap 

sebuah informasi. Mereka berpendapat bahwa para siswa menempatkan 

pengalaman belajar sebagai pengalaman mereka sendiri, dan bahwa tujuan 

pengajaran adalah bukan untuk memberikan informasi tetapi menciptakan 

situasi sehingga siswa dapat menafsirkan informasi bagi pemahaman 

mereka sendiri, (Smaldino et. al, 2012:14). 

Walaupun terdapat banyak variasi dalam mendefinisikan pembelajaran 

konstruktivis, terdapat empat kesepakatan umum, yaitu (Cooperstein dan 

Kocevar-Weidinger . 2004:141): 

1. Pembelajar membangun makna mereka sendiri. Siswa bukanlah 

penerima yang pasif. Mereka bukan hanya memproses maupun 
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mentransfer dengan mudah apa yang mereka terima. Agar pengetahuan 

berguna dalam situasi baru, siswa harus melakukan upaya yang cukup 

bermakna untuk menyesuaikan logika informasi yang datang kepada 

mereka. Mereka harus memiliki pemaknaan ini. Mereka harus 

memanipulasi, mencari, dan menciptakan pengetahuan mereka yang 

sesuai dengan sistem keyakinan mereka sendiri. 

2. Pembelajaran baru dibangun di atas pengetahuan terdahulu. 

Dalam upaya memahami logika informasi, siswa harus membuat 

jembatan penghubung antara informasi lama dan informasi baru. 

Mereka harus membandingkan dan  mengkritisi, menantang dan 

menyelidiki, menerima atau menolak informasi dan keyakinan lama 

sebagai upaya untuk berkembang merespon informasi baru. 

3. Pembelajaran meningkat dengan adanya interaksi sosial. Proses 

konstruktif bekerja lebih baik dalam setting sosial karena siswa 

memiliki peluang untuk membandingkan dan berbagi ide-ide mereka 

dengan yang lain. Pembelajaran terjadi saat siswa berupaya 

memecahkan benturan-benturan ide. Walaupun interaksi sosial 

seringkali dapat diselesaikan pada aktifitas kelompok kecil, diskusi 

dalam keseluruhan kelas memungkinkan siswa mengungkapkan 

pengetahuan mereka dan belajar dari pengetahuan yang lain. 

Pembelajaran  bermakna berkembang melalui kegiatan autentik. Aspek 

konstruktivist ini seringkali disalahartikan. Menggunakan authentic task 

(kegiatan/tugas autentik) bukan berarti bahwa kita harus menunggu katak 
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berubah bentuk untuk mengajarkan metamorphosis. Ini bermakna bahwa 

aktivitas yang dipilih hendaknya mempu mensimulasikan fakta yang akan 

ditemui di kehidupan nyata. 

Pembelajaran konstruktivist biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan, 

kasus, atau masalah. Dalam sesi konstruktivist, siswa bekerja pada sebuah 

masalah yang mana instruktur akan melakukan intervensi hanya jika 

diperlukan guna membimbing siswa menuju ke arah yang benar. Secara 

asas, instruktur menghadirkan permasalahan dan membiarkan siswa 

memecahkannya. (Cooperstein dan Kocevar-Weidinger. 2004:142) 

2.3 Karakteristik Pembelajaran  Matematika  

Matematika merupakan buah pikir manusia yang kebenarannya bersifat 

umum (deduktif). Kebenarannya tidak bergantung kepada metode ilmiah 

yang mengandung proses induktif. Kebenaran matematika pada dasarnya 

bersifat koheren, (Sumardyono, 2004: 5). Matematika adalah bahasa universal 

untuk menyajikan gagasan atau pengetahuan secara formal dan presisi 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya multi tafsir. Sinaga (2013: iii). 

menyatakan bahwa penyampaiannya adalah dengan membawa gagasan dan 

pengetahuan konkret ke bentuk abstrak melalui pendefinisian variabel dan 

parameter sesuai dengan yang ingin disajikan. Penyajian dalam bentuk 

abstrak melalui matematika akan mempermudah analisis dan evaluasi 

selanjutnya. 
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Permasalahan terkait gagasan dan pengetahuan yang disampaikan secara 

matematis akan dapat diselesaikan dengan prosedur formal matematika yang 

langkahnya sangat presisi dan tidak terbantahkan. Karenanya matematika 

berperan sebagai alat komunikasi formal paling efisien. Perlu kemampuan 

berpikir kritis-kreatif untuk menggunakan matematika seperti uraian diatas: 

menentukan variabel dan parameter, mencari keterkaitan antar variabel dan 

dengan parameter, membuat dan membuktikan rumusan matematika suatu 

gagasan, membuktikan kesetaraan antar beberapa rumusan matematika, 

menyelesaikan model abstrak yang terbentuk, dan mengkonkretkan nilai 

abstrak yang diperoleh, (Sinaga. 2013: iii). 

Matematika oleh para ahli hampir tidak pernah didefinisikan secara formal, 

karena begitu banyak cabang, bidang garap dan perbedaan karakteristik 

masing-masing cabang matematika. Para ahli hanya mampu mendeskripsikan 

matematika melalui sifat dan karakteristiknya saja. Obyek matematika 

bersifat sosio-kultural-historis, artinya matematika dan pembelajarannya 

merupakan milik bersama seluruh umat manusia. Betapapun sederhana dan 

primitifnya sebuah kebudayaan, matematika dapat dipastikan selalu melekat 

dan menjadi bagian dari kebudayaan itu, meskipun mungkin dalam bentuk 

yang sangat sederhana. Sebagai sebuah ilmu, matematika memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 
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2.3.1 Memiliki Objek Kajian yang Abstrak.  

Matematika memiliki objek yang tidak kasat mata, sebagian ahli 

mengatakan objek matematika adalah “konkret” di dalam alam pikiran 

yang artinya logis dan dapat dinalar, namun tetap tidak dapat terlihat oleh 

mata. Objek tersebut dikatakan sebagai objek pikiran atau objek mental. 

Tidak semua objek abstrak adalah objek matematika. Terdapat empat 

objek besar yang dibahas dalam matematika, yaitu; 

2.3.1.1 Fakta 

Fakta adalah pengungkapan atau konvensi yang biasanya diwujudkan 

dalam bentuk simbol matematika. Contohnya adalah angka “1”, “2” atau 

simbol lain yang telah disepakati maknanya. 

Cara memahami fakta, mau tidak mau adalah dengan menghafal. Namun, 

pembiasaan dalam pengerjaan soal yang terus menerus juga dapat 

menyimpan fakta ini dengan baik. 

2.3.1.2 Konsep 

Konsep adalah sebuah ide abstrak yang dapat digunakan untuk 

mengelompokkan sesuatu menjadi sekelompok konsep atau kelompok 

yang ada di luar konsep. Contoh; konsep “segitiga”, konsep “bangun 

ruang”, konsep “bilangan cacah” dan lain sebagainya. Konsep dapat 

dipelajari dengan menelaah definisi atau dengan melihat contoh secara 

langsung, atau dengan melakukan simulasi contoh dan bukan contoh dari 

sebuah konsep yang ingin dipelajari. 
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2.3.1.3 Operasi dan Relasi 

Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar dan pengerjaan 

matematika lainnya. Sementara Relasi adalah hubungan antara elemen 

satu dengan elemen lainnya. Contoh: “penjumlahan”, “pangkat” adalah 

operasi; sementara ”sama dengan”, “lebih kecil dari”, “himpunan bagian 

dari” adalah relasi. Operasi seringkali disebut juga dengan ketrampilan, 

bila penekanannya pada sisi ketrampilan penyelesaian soalnya. 

Ketrampilan ini biasanya diperoleh dengan demonstrasi (pemberian 

contoh pengerjaan) dan drill  (latihan). Siswa dianggap telah memiliki 

ketrampilan hanya apabila ia mampu mendemonstrasikan ketrampilan 

tersebut dengan benar sehingga menghasilkan jawaban yang benar. 

2.3.1.4 Prinsip 

Prinsip adalah objek matematika kompleks yang terdiri dari beberapa 

fakta, atau beberapa konsep yang saling terhubungkan dengan operasi 

atau relasi. Secara sederhana, prinsip dapat dimaknai sebagai hubungan 

antar berbagai objek dasar matematika. Prinsip dapat berupa “aksioma”, 

“teorema”, “dalil”, “sifat” dan lain sebagainya. 

2.3.2 Bertumpu pada Kesepakatan dan Konvensi. 

Simbol-simbol pada matematika, keseluruhannya adalah hasil dari 

kesepakatan. Dengan simbol yang telah disepakati, pembahasan 

Matematika lebih lanjut akan jauh lebih mudah dilakukan dan 

dikomunikasikan. 
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2.3.3 Berpola Pikir Deduktif 

Dalam matematika, hanya diterima pola pikir yang deduktif. Secara 

sederhana pola pikir deduktif dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir 

yang menjadikan mengambil kaidah umum untuk diterapkan ke dalam hal-

hal yang lebih khusus. 

2.3.4 Konsisten di Dalam Sistemnya 

Di dalam bangun keilmuan matematika terdapat banyak sistem yang rumit 

yang dibentuk dari beberapa macam aksioma, dan memuat beberapa 

teorema. Ada sistem yang saling berkaitan, ada juga sistem yang saling 

lepas. Seperti Aljabar yang memiliki sistem yang terlepas dari sistem 

Geometri. Dalam sistem yang ada serumit apapun tetap berlaku 

ketaatazasan (consistency). Artinya, dalam sebuah sistem tidak 

diperbolehkan sama sekali adanya kontradiksi. Kontradiksi hanya boleh 

terjadi dalam pasangan sistem yang saling lepas. 

2.3.5 Memiliki Simbol yang Kosong dari Arti 

Di dalam matematika banyak sekali simbol yang diwakili huruf Latin, 

danYunani. Simbol-simbol tersebut membentuk kalimat dalam matematika 

yang biasanya disebut sebagai model matematika. Model matematika 

dapat berbentuk persamaan linier, pertidaksamaan atau fungsi. Simbol-

simbol ini secara umum kosong dari makna. Makna diberikan saat akan 

digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk mendapatkan solusi yang 
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diharapkan. Secara umum, penggunaan yang kerap pada siswa membuat 

simbol-simbol ini cukup bermakna dan melekat kuat pada siswa. 

2.3.6 Memperhatikan Semesta Pembicaraan 

Di dalam matematika, semesta pembicaraan sangat diperhatikan. Semesta 

pembicaraan juga berfungsi sebagai pembatas rentang objek yang 

dibicarakan yang pada akhirnya berfungsi mempermudah memahami 

konsep dalam matematika. Matematika sekolah, berbeda dengan 

matematika ilmiah, setidaknya memiliki empat karakteristik dasar yakni:  

2.3.6.1 Penyajian 

Berbeda dengan mata pelajaran lain, penyajian matematika tidaklah harus 

selalu mengungkapkan definisi. Penyajian dilakukan dengan 

menyesuaikan dengan perkembangan cara berpikir siswa. 

Penyaji perlu mengkonkretkan konsep abstrak yang ada pada 

matematika, biasanya dengan contoh, demonstrasi atau simulasi. Di 

SMA, pengkongkritan konsep matematika sudah mulai dikurangi. 

Ketrampilan berpikir secara abstrak sudah mulai diperkenalkan kepada 

siswa, karena akan sangat banyak konsep matematika yang hanya dapat 

dijelaskan secara abstrak dengan analisis, menurunkan rumusan atau 

logika. 
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2.3.6.2 Pola Pikir. 

Pola pembelajaran matematika di sekolah dapat dilakukan dengan 

menggunakan pola pikir deduktif maupun induktif. Untuk siswa SD lebih 

diutamakan dengan menggunakan pola pikir induktif. Setelah siswa 

mampu menangkap konsep dengan jelas, siswa dapat sesekali dipancing 

untuk menggunakan pola pikir deduktif untuk mencoba menyelesaikan 

permasalahan lain yang sesuai. Untuk siswa SMP dan SMA, pola pikir 

deduktif sudah harus diperkenalkan untuk memahami beberapa 

kompetensi dalam matematika. 

2.3.6.3 Keterbatasan Semesta 

Untuk kemudahan siswa dalam memahami konsep dan pola, Semesta 

pembicaraan dalam matematika sekolah dibatasi, sehingga penerapan 

satu konsep hanya diterapkan untuk sebagian kecil semesta terlebih 

dahulu. Setelah konsep terpahami dan terekam dengan baik dalam 

ingatan siswa, semesta pembicaraan sedikit demi sedikit diperluas. 

 

2.3.6.4 Tingkat Keabstrakan 

Tingkat keabstrakan matematika sekolah harus disesuaikan dengan 

kemampuan nalar siswa. Untuk siswa SD setiap konsep matematika 

harus dikonkretkan, semakin dewasa konsep matematika dapat dijelaskan 

lebih abstrak. 
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Matematika sudah diajarkan sejak seorang anak duduk di bangku sekolah 

dasar, bahkan dari taman kanak- kanak. Materi dalam pembelajaran 

matematika dari tingkat SD sampai tingkat SMA selalu berkelanjutan dan 

berhubungan satu sama lain. Cara pemikiran dalam mengerjakan soal-soal 

pun berbeda tiap tingkat sekolah. Saat di sekolah dasar beberapa proses 

menghitung sederhana telah diperkenalkan, saat kemudian diteruskan 

dengan pemberian rumus sederhana mengenai konsep Luas dan Keliling , 

Kelipatan dan Faktor Persekutuan, Theorema Phytagoras yang sebahagian 

besar guru mengajarkan tanpa mengikutsertakan konsep yang tepat. 

Sehingga peserta didik hanya menghafalkan rumusnya yang sangat 

mungkin mereka akan terlupa.  Di SMP, siswa sudah mulai mampu 

berpikir dan sedikit melakukan analisis sederhana, sehingga konsep dari 

setiap rumusan matematika dapat mulai dijelaskan dan dipahami oleh 

siswa. Pada tahapan inilah, siswa yang belum memahami konsep 

matematika dengan benar atau bahkan hafal rumuspun tidak, akan 

kesulitan saat berhadapan dengan matematika di level SMA 

Saat siswa memasuki jenjang SMA, siswa yang telah memahami konsep 

akan semakin takjub dengan perpaduan antara pola unik dan kompleksitas 

yang ada dalam matematika, dan mereka semakin tertarik untuk menjawab 

tantangan-tantangan dalam matematika. Berbeda dengan siswa yang belum 

memahami konsep matematika dengan utuh saat SMP, siswa akan 

disibukkan dalam mencari pola untuk melakukan konstruksi konsep 

matematika yang benar. Saat ditemukan kontradiksi antara konsep baru 
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dengan konsep lama, maka tugasnya bertambah lagi dengan mencari 

konsep mana yang dapat digunakan dan mana yang dibuang. Dalam 

tahapan yang rumit ini, seringkali siswa mengalami ketertinggalan yang 

pada akhirnya, tidak sedikit yang putus asa dan memilih pasrah. 

Pembelajaran matematika yang diharapkan dalam praktek pembelajaran di 

kelas adalah (1) pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa, (2) siswa diberi 

kebebasan berpikir memahami masalah, membangun strategi penyelesaian 

masalah, mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka, (3) guru melatih dan 

membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, 

(4) upaya guru mengorganisasikan bekerjasama dalam kelompok belajar, 

melatih siswa berkomunikasi menggunakan grafik, diagram, skema, dan 

variabel, (5) seluruh hasil kerja selalu dipresentasikan di depan kelas untuk 

menemukan berbagai konsep, hasil penyelesaian masalah, aturan matematika 

yang ditemukan melalui proses pembelajaran, (Sinaga, 2013:x). 

Tahapan pengelolaan pembelajaran di kelas (sintaks) terdiri dari 5 langkah 

pokok, yakni: (1) apersepsi budaya, (2) orientasi dan penyelesaian masalah, 

(3) presentasi dan mengembangkan hasil kerja, (4) temuan objek matematika 

dan penguatan skemata baru, (5) menganalisis dan mengevaluasi proses dan 

hasil penyelesaian masalah.  

Kegiatan guru pada apersepsi budaya antara lain; (1) menginformasikan 

indikator pencapaian kompetensi dasar, (2) menciptakan persepsi positif 

dalam diri siswa terhadap budaya dan matematika sebagai hasil konstruksi 
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sosial, (3) menjelaskan pola interaksi sosial, menjelaskan peranan siswa 

dalam menyelesaikan masalah, (4) memberikan motivasi belajar pada siswa 

melalui penanaman nilai matematis, soft skill dan kebergunaan matematika, 

(5) memberikan kesempatan pada siswa menanyakan hal-hal yang sulit 

dimengerti pada materi sebelumnya. 

Kegiatan guru pada tahap penyelesaian masalah dengan pola interaktif 

edukatif antara lain; (1) membentuk kelompok, (2) mengajukan masalah yang 

besumber dari fakta dan lingkungan budaya siswa, (3) meminta siswa 

memahami masalah secara individual dan kelompok, (4) mendorong siswa 

bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas, (5) membantu siswa merumuskan 

hipotesis, (6) membimbing, mendorong/mengarahkan siswa menyelesaikan 

masalah, (7) memberikan scaffolding pada kelompok atau individu yang 

mengalami kesulitan, (8) mengkondisikan antar anggota kelompok 

berdiskusi, berdebat dengan pola kooperatif, (9) mendorong siswa 

mengekspresikan ide-ide secara terbuka, (10) membantu dan memberi 

kemudahan pengerjaan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Kegiatan guru pada tahap presentasi dan mengembangkan hasil kerja antara 

lain; (1) memberikan kesempatan pada kelompok mempresentasikan hasil 

penyelesaian masalah di depan kelas, (2) membimbing siswa menyajikan 

hasil kerja, (3) memberikan kesempatan kelompok lain 

mengkritisi/menanggapi hasil kerja kelompok penyaji dan memberikan 
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masukan sebagai alternatif pemikiran, (4) membantu siswa menemukan 

konsep berdasarkan masalah, (5) memberikan  scaffolding. 

Kegiatan guru pada saat tahap menganalisis dan mengevaluasi proses dan 

hasil penyelesaian masalah adalah; (1) membantu siswa mengkaji ulang hasil 

penyelesaian masalah, (2) memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

penyelesaian masalah yang efektif, (3) mengevaluasi materi akademik: 

memberikan kuis atau memberikan peta konsep atau peta materi.  

Setiap bab dalam matematika memiliki karakteristik yang sangat berbeda satu 

sama lain, yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Pada 

Kelas VII Semester I ini materi Himpunan dan materi Bilangan akan 

dijadikan sebagai materi konten dari penelitian evaluasi program ini. 

Melalui proses pembelajaran himpunan, siswa mampu: 

a. Menunjukkan sikap logis, kritis, konsisten, dan teliti, bertanggungjawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

b. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan diri pada 

matematika serta memiliki rasa percaya pada daya serta kegunaan 

matematika, yang terbetuk melalui pengalaan belajar. 

c. Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktifitas di rumah, 

sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi penyelidikan 

himpunan. 

d. Memahami pengertian himpunan, operasi himpunan dan menunjukkan 

contoh dan bukan contoh himpunan. 
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Melalui pembelajaran materi bilangan diharapkan siswa mampu: 

a. Menunjukkan sikap logis, kritis, konsisten, dan teliti, bertanggungjawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

b. Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktifitas di rumah, 

sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi penyelidikan operasi 

bilangan bulat. 

c. Membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan serta 

menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan 

memanfaatkan berbagai sifat operasi. 

d. Menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah 

 

2.4 Konsep dan Landasan Blended Learning  

Pendidikan adalah satu dari beberapa sektor yang paling diuntungkan oleh 

perkembangan teknologi mutakhir. Ruang dan waktu sudah tidak lagi 

menjadi pembatas bagi pendidikan. Sebenarnya, pembelajaran jarak jauh 

telah berevolusi menjadi sebentuk sistem pembelajaran yang dinamakan e-

learning atau program pembelajaran berbasis Web. 

Ally (2006: 3) menyimpulkan dari beragam pendapat mengenai pembelajaran 

online dengan mendefinisikan pembelajaran online sebagai,  

...penggunaan internet untuk mengakses materi pembelajaran; untuk 
berinteraksi dengan konten, instruktur, dan pembelajar lain; dan 
untuk mendapatkan bantuan selama proses pembelajaran, dengan 
tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, membangun pemahaman 
personal, dan menumbuhkan pengalaman pembelajaran. 
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Banyak sekali organisasi yang mengadopsi online learning sebagai metode 

utama untuk melatih pegawainya (Simmons, 2002; dalam Ally, 2006: 5). Dan 

di saat yang sama, institusi bergerak ke arah penggunaan internet untuk 

menyampaikan materi baik di kampus maupun pada pembelajaran berjarak.  

Carliner (1999 dalam Ally, 2006: 4) mendefinisikan online learning sebagai 

material pendidikan yang disampaikan melalui komputer. Khan (2007 dalam 

Ally, 2006: 5) mendefinisikan pembelajaran online sebagai sebuah 

pendekatan inovatif dalam menyampaikan pesan instruksional pada siswa di 

lokasi berbeda, dengan menggunakan media Web. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

semakin memperjelas kebutuhan sarana berteknologi informasi dan komputer 

dalam proses pembelajaran dengan menetapkan prinsip: “pembelajaran yang 

berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat”, “pembelajaran yang 

menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, 

dan di mana saja adalah kelas”, serta “Pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran” 

Dan, masih dalam Permendikbud yang sama (No 65 tahun 2013), prinsip 

penyusunan RPP dimandatkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip; 

(1)perbedaan individual peserta didik, antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 
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norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik; (2) partisipasi aktif peserta 

didik; (3) berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian; (4) 

pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan; (5) pemberian umpan balik dan 

tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi; (6) penekanan pada keterkaitan dan 

keterpaduanantara KD, materi pembelajaran; (7) kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman belajar, mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 

budaya; dan (8) penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Teknologi dan media bisa berperan banyak untuk belajar. Jika pembelajaran 

bersifat terpusat pada guru, teknologi dan media dapat digunakan untuk 

mendukung penyajian dalam pengajaran. Di sisi lain, jika pembelajaran 

berpusat pada siswa, para siswa menjadi pengguna utama teknologi dalam 

proses belajar, (Smaldino, 2011 :14). 

Beberapa keuntungan penggunaan online learning adalah sebagai berikut: 

Bagi pembelajar, online learning tidak mengenal batasan waktu, lokasi dan 

jarak. Dalam online learning yang asynchronous, siswa dapat mengakses 
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online learning kapan saja, sementara online learning yang synchronous 

memungkinkan pembelajar berinteraksi antar siswa dan instruktur. 

Pembelajar dapat menggunakan internet untuk mengakses material up-to-date  

dan relevan, dan dapat berkomunikasi dngan para ahli di wilayah ilmu yang 

sedang dipelajari 

Bagi pengajar, pengajaran dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. 

Material online dapat di-update, dan dalam waktu singkat pembelajar dapat 

melihat perubahan material mereka. Ketika pembelajar mampu mengakses 

material melalui internet, lebih mudah bagi instruktur untuk mengarahkan 

mereka kepada informasi yang mereka butuhkan. Jika didesain dengan baik, 

sistem pembelajaran online dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan 

pembelajar dan memberikan tugas yang sesuai untuk mendapatkan hasil 

pembelajaran yang diinginkan, (Ally, 2006: 5). 

Banyak sekolah yang menggunakan online learning, dan tak satupun sekolah 

yang secara eksklusif menggunakan desain online learning. Karena tidak 

terdapat satu teori tunggal yang dapat dijadikan pijakan, seseorang dapat 

menggunakan kombinasi teori untuk mengembangkan material online 

learning. Pengembang online harus tahu beragam pendekatan pembelajaran 

yang berbeda dengan tujuan untuk menyeleksi strategi pembelajaran yang 

sesuai. Strategi pembelajaran harus dipilih hingga mampu memotivasi siswa, 

memfasilitasi pemrosesan mendalam, membangun manusia yang utuh, 
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melayani perbedaan inividual, meningkatkan pembelajaran bermakna, dan 

menyediakan dukungan selama proses pembelajaran. 

Satu kelemahan online learning adalah pembelajar harus memiliki akses ke 

komputer juga ke internet. Mereka juga harus memiliki ketrampilan dalam 

pengoperasian program komputer, juga internet. Siswa juga harus memiliki 

ketrampilan menggunakan program pengolahan kata (word processor), 

internet browser, dan e-mail. Tanpa ketrampilan ini dan ketersediaan 

software mustahil bagi siswa mampu melakukan pembelajaran online. 

Pembelajar harus sangat nyaman dalam menggunakan komputer. Koneksi 

internet yang lamban dapat menyebabkan kesulitan mengakses material yang 

membuat pembelajar frustasi dan putus asa. Kelemahan lain dari 

pembelajaran online adalah pengaturan file komputer dan dan software online 

learning. Bagi pembelajar dengan ketrampilan komputer pemula sangat sulit 

membuat file komputer teratur dengan rapi. Tanpa ketrampilan pengaturan 

file komputer yang baik dapat menyebabkan pembelajar kehilangan file atau 

melakukan penempatan file yang salah yang beresiko kegagalan atau 

keterlambatan dalam pelaksanaan tugas. Beberapa siswa juga sangat rawan 

gagal karena menghadapi permasalahan dalam penginstallan software yang 

dibutuhkan di kelas, (DelVecchio, 2006: 24) 

Online learning juga membutuhkan waktu yang sama banyaknya dengan 

pembelajaran tradisional baik dalam hal kehadiran kelas maupun waktu 

pengumpulan tugas. Ini berarti bahwa siswa harus sangat termotivasi dan 
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bertanggungjawab, karena semua pekerjaan harus mereka lakukan secara 

mandiri. Pembelajar yang memiliki motivasi rendah atau memiliki kebiasaan 

buruk akan tertinggal di belakang. Kekurangan lain dari pembelajaran online 

adalah bahwa tanpa struktur pertemuan rutin kelas tradisional, siswa dapat 

kehilangan arah pembelajaran dan mengalami kebingungan dalam aktifitas 

pembelajaran dan dapat menyebabkan siswa tersebut tertinggal atau bahkan 

gagal, (DelVecchio, 2006: 24). 

Kerugian lain adalah online learning dapat menyebabkan pembelajar 

terisolasi dari pengajar. Instruksional yang dibuat tidak selalu dapat 

membantu siswa dalam menyelesaikan tugas. Siswa harus sangat disiplin agar 

dapat bekerja secara mandiri tanpa bimbingan instruktur. Pembelajar juga 

harus memiliki kemampuan menulis dan kemampuan komunikasi yang baik. 

Ketika pembelajar dan pengajar tidak bertemu dalam satu pertemuan tatap 

muka, akan memperbesar kemungkinan terjadinya misinterpretasi pada tugas 

yang disepakati, (DelVecchio, 2006: 24). 

Banyak hasil riset, terutama meta-analisis, telah menemukan bahwa teknologi 

informasi dan komputer  memiliki pengaruh yang kecil pada hasil 

pembelajaran dan terkadang justru memberikan pengaruh yang negatif. 

Penelitian kualitatif tentang bagaimana memperbaiki penggunaaan teknologi 

informasi dan komputer secara efektif melalui metode inovatif perlu 

dilakukan. Penelitian seperti itu harus dilaksanakan agar dapat memberikan 
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modifikasi metode untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar, (Eng, 

2005). 

Harus disadari tujuan nasional pendidikan dimana Malaysia dan Australia dan 

banyak negara lain telah sampai pada tahapan mahir dalam  pengembangan 

guru, jelas sangat mensyaratkan persiapan guru untuk memiliki ketrampilan 

dalam e-learning agar guru dapat membekali siswa dengan beragam 

ketrampilan penting disaat mereka nanti –sebagai tenaga kerja –dapat 

memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan masa depan negara 

mereka. Semua guru harus akrab dengan e-learning dan kompeten dalam 

menggunakan TI untuk membimbing pengembangan karirnya, (Anderson, 

2005: 12)“Guru harus berpengalaman dalam online learning sebagai bagian 

dari pengembangan keprofesionalannya”, (White, 2003 dalam Anderson 

2005: 12). 

Namun demikian, perjalanan membuktikan bahwa program e-learning 

generasi pertama belum tanggap terhadap perbedaan pendekatan yang 

semestinya diperhatikan saat menggunakan e-learning sebagai media 

dibandingkan dengan pembelajaran tradisional klasikal. Hal ini membuat para 

pendidik dan peneliti menyadari bahwa kedua pendekatan ini sangat berbeda 

secara sruktural, sehingga upaya penerjemahan pembelajaran klasikal secara 

langsung ke e-learning tidak akan membawa keberhasilan pembelajaran, 

(Singh dalam Yushau, 2006:178).  
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Terlebih lagi, gaya belajar setiap siswa cenderung berbeda sehingga 

menyebabkan pembelajaran model tunggal tidak akan mampu memberikan 

pilihan-pilihan yang cukup pada siswa, keterlibatan dan kontak sosial serta 

relevansi yang dibutuhkan. Sebuah upaya untuk memfasilitasi semua 

tantangan ini membawa para peneliti kepada sebuah pendekatan metode 

pembelajaran blended learning, (Singh dalam Yushau, 2006:178). 

iNACOL dalam EduviewsTM (2009: 2), Asosiasi internasional untuk 

pembelajaran online SD-SMP-SMA, mendefinisikan blended learning 

sebagai 

...penggabungan penyampaian konten pendidikan secara online 
dengan interaksi kelas dan instruksional yang disampaikan secara 
langsung untuk lebih mempersonalisasikan pembelajaran yang 
memungkinkan terjadinya refleksi efektif dan mendiferensiasikan 
(meragamkan) instruksi dari siswa satu ke siswa lain melewati 
keberagaman kelompok pembelajar. 

 

San Diego State University dalam eduviewsTM(2009: 3) menyatakan, 

...blended learning menggabungkan kelebihan pembelajaran 
tradisional yang menggunakan tenaga pengajar dengan keuntungan 
yang diberikan beragam teknologi untuk menghasilkan program yang 
optimum. 

 

EduviewsTM (2009: 3) sendiri dalam penelitiannya membatasi blended 

learning sebagai sebuah praktek pembelajaran yang mengkombinasikan 

metode mengajar mulai pembelajaran tatap muka hingga pembelajaran 

online. EduviewsTM menganggap setiap kombinasi pembelajaran tatap muka 
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dan pembelajaran online yang terjadi sekecil apapun proporsinya tetap 

dianggap sebagai hybrid atau blended. 

Sedikit berbeda dengan EduviewsTM, Allen et. al (2007: 5) mendefinisikan 

blended  sebagai pembelajaran yang memiliki rentang 30 persen hingga 79 

persen penyampaian materi dilakukan secara online. Sementara pembelajaran 

face-to-face merupakan pembelajaran tatap muka yang menyertakan 

penyampaian secara online sebanyak 0% - 29%. Dan sebuah pembelajaran 

dikatakan sebagai pembelajaran online jika 80% lebih konten pembelajaran 

disampaikan secara online.  

Blended learning  juga bersifat sangat fleksibel dan mudah beradaptasi 

sehingga guru dapat membuat aktifitas instruksional yang memungkinkan 

bagi siswa untuk bekerja secara kolaborasi, menangkap ketertarikan mereka 

dan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasiskan 

proyek dan pengalaman langsung dapat juga difasilitasi melalui blended 

learning, memungkinkan siswa melakukan riset online, berpartisipasi dalam 

kerja kelompok dan mengembangkan proyek multimedia mandiri yang 

mampu menggambarkan kemampuan dan pencapaian yang mereka peroleh, 

(EduviewsTM, 2009: 4). 

Semakin hari, pembelajaran blended  semakin dirasakan kebutuhannya. 

Bukan hanya untuk siswa yang berada di pelosok yang sulit dijangkau, 

namun bahkan di perkotaan. Siswa di zaman ini telah menjadi digital native 

yang menuntut pengikutsertaan bahan digital dalam setiap pembelajaran. 
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Siswa digital native(sebuah istilah yang diberikan kepada siswa saat ini yang 

sudah mengenal materi digital sejak kecil) hari ini mengharapkan lingkungan 

pembelajaran mereka menyertakan teknologi. Sebab, teknologi adalah bagian 

yang tak terlepaskan dari mereka. Mulai dari tuntutan tekanan pembiayaan 

dan tekanan guru yang terlalu terbebani hingga pada kebutuhan pembelajaran 

yang lebih efektif, pembelajaran yang personalized (disesuaikan dengan 

perkembangan personal) untuk mewadahi setiap gaya belajar setiap siswa 

yang berbeda-beda 

Para pakar pendidikan melihat blended learning dengan cara pandang yang 

berbeda. Strauss et. al (2013:1) dalam jurnal Rand Corporation memandang 

blended learning  sebagai salah satu metode pembelajaran. Woodall (2012: 3) 

menuliskan blended learning sebagai sebuah strategi yang membawahi dua 

metode besar yakni metode instruksional synchronous dan metode 

instruksional asynchronous, yang masing-masing membawahi lagi beragam 

turunan strategi blended learning.  

Sebagian besar pakar memandang blended learning  sebagai sebuah model, 

(Brandon (2005:2), Walne (2012:4), Bailey et. al (2013: 26), Watson (2010: 

3), Graham (2012: 3), Akyabin (2012: 228) dan Syarif (2012: 234)).  
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Gambar 2.1. Blended Learning sebagai Sebuah Irisan Pembelajaran Tatap 
Muka dan Online Learning.  

Pada gambar 2.1. terlihat blended learning adalah irisan dari pembelajaran 

tatap muka (tradisional) dan pembelajaran online. Penggabungan kedua 

pembelajaran itu diharapkan dapat meminimalisasi kelemahan dalam kedua 

jenis pembelajaran sekaligus memanfaatkan kelebihan-kelebihan masing-

masing pembelajaran. 

Bagan berikut (Gambar 2.2) menunjukkan posisi blended learning sebagai 

sebuah konsep yang lebih luas dari model. Brick and Mortar (batubata dan 

semen) adalah pembelajaran klasikal tradisional, ketika disandingkan dengan 

online learning membentuk turunan yang disebut sebagai blended learning. 

Sebagaimana brick and mortar dan online learning yang memiliki beragam 

model pembelajaran, blended learning pun memiliki banyak model-model 

pembelajaran. 
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Pakar pendidikan berbasis TI berbeda-beda dalam membagi model blended 

learning. Beberapa model blended learning menurut Walne (2012: 13) adalah 

sebagai berikut: 

1. Rotation Model 

Model rotasi adalah model pembelajaran dimana siswa dirotasikan 

dengan jadwal tetap atau sesuai pembagian yang dilakukan guru diantara 

kelas-kelas yang ada. Terdapat empat model turunan yakni; Station 

Rotation Model, Lab Rotation Model, Flipped Classroom Model, 

Individual Rotation Model. 

 

Gambar 2.2. Blended Learning sebagai Sebuah Turunan Pembelajaran Tatap 
Muka dan Online Learning yang Mewadahi berbagai Model Blended 
Learning lain.  
(Sumber: Walne, Marina Ballantyne. 2012. Emerging Blended 
Learning Models and School Profiles. Greater Houston Community 
Foundation) 
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2. Flex Model 

Sekolah yang menangani sejumlah besar kelas non-tradisional seringkali 

memilih pendekatan blended learning ini. Materi pelajaran disampaikan 

ke siswa dilakukan secara online. Walaupun guru berada di ruangan untuk 

memberikan dikungan on-site, pembelajaran dilakukan secara mandiri, 

siswa secara independen belajar dan melakukan latihan dalam lingkungan 

digital. 

3. Self Blend Model 

Blended learning model self blend memungkinkan siswa untuk 

mengambil beberapa kelas di luar kelas tradisional yang disediakan 

sekolah mereka. Siswa hadir di kelas tradisional dan secara mandiri 

mereka boleh memilih penambahan kelas untuk mendukung pembelajaran 

mereka melalui kursus online. Agar sukses dengan model pembelajaran 

ini, siswa harus memiliki motivasi yang sangat tinggi. Self blend model 

ini sesuai bagi siswa yang bertujuan meraih nilai yang mencukupi untuk 

placement test tertentu, atau yang tertarik dengan mata pelajaran tertentu. 

4. Enriched Virtual Model 

Pada model ini, materi pelajaran diberikan secara face-to-face, 

pembelajaran online dilakukan di luar kelas sebagai penambahan materi 

dan penambahan sarana latihan mandiri di rumah. 

Pembagian model Blended Learning (BL) masih menunggu kesepakatan para 

pakar teknologi pendidikan dalam diskusi panjang di berbagai jurnal ilmiah. 
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Dalam tesis ini, blended learning dipandang setara dengan pembelajaran 

face-to-face dan online learning yang membawahi beragam model 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran masing-masing. 

Hal yang perlu diperhatikan guna memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

saat ini adalah bagaimana memanfaatkan kelebihan pembelajaran ini dengan 

meminimalisasi kekurangan yang mungkin terjadi dengan melakukan inovasi 

dalam proses persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sehingga 

pembelajaran matematika blended learning sebagai salah satu alternatif 

dalam rangka memenuhi tuntutan pemerintah dan peserta didik, dimana 

penyusunan RPP dan proses pembelajaran harus memperhatikan prinsip 

perbedaan individual peserta didik, menunjang partisipasi aktif siswa, 

berpusat pada siswa, mengembangkan budaya membaca, dan tersusun secara 

sistematik, dan tematik-terpadu tanpa meninggalkan unsur menyenangkan 

dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan harapan pengajar dan 

pembelajar. 

2.5 Learning Organisation (Organisasi Belajar) 

Organisasi belajar adalah sebuah organisasi yang mampu mengubah perilaku 

dan cara berpikirnya sebagai sebuah hasil dari pengalaman organisasi. 

Lingkungan yang seperti itu cenderung meningkatkan pembelajaran dan 

kepemimpinan pada semua level (menyebarkan kepemimpinan) dan hal 

tersebut dapat membuat sebuah organisasi menjadi lebih akuntabel karena 

setiap individu cenderung menerima dan siap bertanggungjawab untuk setiap 
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tindakan yang diambilnya. Banyak organisasi baik swasta maupun 

pemerintah yang telah mengadopsi pendekatan ini mendapati bahwa rasa 

tanggungjawab setiap individu meningkat secara signifikan dan akuntabilitas 

menjadi lebih jelas dan kuat. Para peneliti juga mendapati bahwa 

pengembangan dapat terjadi dengan pembagian kepemimpinan, karena setiap 

orang merasa ikut bertanggungjawab sebagai hasil dari visi yang tersebar 

merata, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan mengambil inisiatif 

yang sesuai dengan arah strategi yang telah ditetapkan.  

Organisasi belajar mampu meraih semua ini melalui jaringan kerja dan 

hubungan antar rekan kerja yang kuat (bukan karena tekanan). Menumbuhkan 

budaya belajar pada lingkungan dapat memberikan informasi strategi bisnis 

dengan mengambil keuntungan dari sebaran kecerdasan di seluruh tubuh 

organisasi; mereka mengubah perilaku organisasi melalui perubahan cara 

berpikir dan sikap individu-individu di dalam organisasi; dan akhirnya, 

mereka membantu mengintegrasikan berpikir berkesinambungan kedalam 

budaya organisasi, (Kelly, 2003: 2). 

Organisasi belajar adalah sebuah organsasi yang mengubah sebuah ide-ide 

baru menjadi sebuah perbaikan performa. Organisasi belajar adalah organisasi 

dimana setiap manusia yang ada di dalamnya melakukan memperluas 

kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan, dimana aspirasi 

perluasan yang diinginkan dibebaskan, sehingga setiap manusia di dalamnya 
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belajar bersama-sama secara terus menerus. Pedler  dalam Nakpodia  (2009: 

80). 

Organisasi belajar dicirikan dengan keterlibatan keseluruhan anggota dalam 

proses yang dilakukan secara kolaborasi, peluang-peluang yang 

dipertimbangkan secara kolektif yang diatur berdasarkan nilai dan prinsip 

yang telah menyebar merata, (Nakpodia , 2009: 80). 

Beberapa karakteristik dalam organisasi belajar adalah sebagai berikut; 

1. Budaya belajar: menggambarkan iklim organisasi yang memupuk 

pembelajaran. Terdapat korelasi yang kuat antara karakteristik tersebut 

dengan inovasi yang dihasilkan. Budaya belajar memberikan implikasi 

pada orientasi masa depan dan orientasi eksternal. 

2. Perubahan dan aliran informasi yang bebas: sistem yang diterapkan 

mampu memastikan ketersediaan keahlian saat ia dibutuhkan melalui 

jaringan kerja individu dan melampaui batasan-batasan organisasi untuk 

mengembangkan keahlian dan pengetahuan mereka. 

3. Komitmen pada pengembangan belajar dan pembangunan 

personal;menejemen atas memberikan dukungan pada manusia di semua 

level dan mendorong untuk belajar. 

4. Membernilaikan personal: ide, kreatifitas dan kemampuan imajinatif 

dimunculkan dengan memanfaatkan pengembangan keberagaman yang 

dipandang sebagai sebuah kekuatan. 
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5. Iklim keterbukaan dan kepercayaan. Setiap individu  didalamnya 

didorong untuk mengembangkan ide-ide, untuk mau berbicara dan untuk 

mengambil langkah dari sebuah tantangan. 

6. Belajar dari pengalaman: belajar dari sebuah kesalahan seringkali lebih 

membekas daripadabelajar dari sebuah kesuksesan. Kesalahan dapat 

dimaklumi, sebagai sebuah pelajaran untuk dipelajari. 

7. Menyediakan kesempatan belajar secara berkelanjutan 

8. Menghubungkan performa individu dengan performa organisasi 

9. Mendorong inkuiri (pencarian kebenaran) dan dialog, mengkondisikan 

sehingga manusia yang ada di dalamnya merasa aman untuk 

menyampaikan pikirannya secara terbuka dan mengambil resiko. 

10. Mengandalkan kreatifitas sebagai sumber kekuatan dan sumber 

pembaharuan. 

11. Secara berkelanjutan memberikan perhatian dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

 

Lima Disiplin Organisasi Belajar Senge (1990) dalam Retna (2006: 128) 

1. System Thinking, fokus pada organisasi sebagai sebuah sistem, sehingga 

setiap orang di dalam organisasi belajar untuk melihat organisasi sebagai 

sebuah kesatuan interrelasi. 

2. Personal Mastery mendorong seseorang untuk meraih hasil yang 

dianggap penting oleh mereka. Ini lebih kepada komitmen pada proses 



57 

 

pembelajaran individu masing-masing. Poin disiplin ini mengijinkan 

seorang anggota untuk menjelaskan visi personal mereka pada organisasi. 

3. Mental Model menggambarkan kesan seseorang terhadap sebuah 

kenyataan, sebuah struktur konseptual yang memberikan makna terhadap 

apa yang kita terima dan mengendalikan pemahaman kita terhadap dunia 

kita dan diri kita sendiri. Ini dapat mendorong baik penerimaan maupun 

resistensi (penolakan) terhadap progress (perkembangan) dan perubahan 

dalam organisasi. 

4. Team Learning membentuk dasar dari hubungan sosial melalui dialog. 

Disiplin ini memungkinkan anggota untuk menggugurkan asumsi 

awalnya dan masuk ke ‘pikiran bersama’ yang sebenarnya. Poin disiplin 

ini melekatkan kelompok kerja untuk menciptakan hasil yang diinginkan. 

5. Shared Vision melibatkan ketrampilan pengumpulan gambaran masa 

depan yang tersebar yang mampu mendorong komitmen dari seluruh 

anggota organisasi. Visi yang tersebar merata adalah disiplin yang sangat 

kuat karena ia dibangun di atas model mental yang tersebar merata; 

disiplin ini memberikan usulan dan pengaruh dalam memandang 

kenyataan. 

Organisasi belajar bersifat sangat memperhatikan hubungan antara visi 

personal dan personal mastery dalam suatu organisasi terhadap visi 

organisasi. Berdasarkan hal ini, organisasi belajar memiliki visi yang 

dirumuskan menggunakan proses bottom up. Hal ini berkonsekuensi pada 

kondisi dimana matriks sebuah organisasi belajar tidak dapat ditampilkan 
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dengan grafik struktural. Organisasi belajar tidak dapat didefinisikan dalam 

struktur organisasi yang tetap dan baku. Dengan tujuan mengaplikasikan 

konsep organisasi belajar, struktur harus bersifat fleksibel. 

 

2.6 Evaluasi Program   

Banyak definisi evaluasi dapat ditemukan dalam literatur. Satu definisi yang 

cukup dikenal adalah definisi yang disusun oleh Ralph Tyler yang 

memandang  evaluasi sebagai sebuah proses yang menetapkan hingga level 

mana sebuah tujuan pendidikan telah terrealisasi. Definisi lain yang juga 

diterima secara luas memandang evaluasi sebagai “penyedia informasi bagi 

pembuat keputusan” yang disarankan oleh para pakar evaluasi terdahulu 

seperti Lee Cronbach, Dan Stufflebeam dan Marvin Alkin. Joint Commitee 

mempublikasikan definisi yang mereka susun bahwa evaluasi adalah 

penelitian sistematik mengenai kebermanfaatan dari beberapa obyek, 

(Brinkerhoff. 1983: xv). 

Gredler (1996: 3) secara umum mendefinisikan evaluasi sebagai 

pengumpulan informasi sistematik untuk membimbing pembuat keputusan. 

Dimana evaluasi dapat diaplikasikan dalam banyak hal yang berhubungan 

dengan pengambilan keputusan seperti produk komersial, kerja seni, jasa, 

kualitas individu, fasilitas dan peralatan. Dalam sebuah objek dapat dilakukan 

banyak komponen evaluasi seperti misalnya dalam peluncuran sebuah 

produk, sebuah perusahaan independen dapat mengevaluasi beberapa 
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komponen seperti menetapkan efektifitas, efisiensi, keamanan, kemudahan 

dalam penggunaan, dan biaya yang dikeluarkan. 

Adapun di dunia pendidikan Gredler (1996: 13) mendefinisikan evaluasi 

program sebagai sebuah rangkaian aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam 

pengumpulan informasi terkait pelaksanaan dan efek dari kebijakan, program, 

kurikulum, pengajaran, dan perangkat lunak pendidikan serta material 

instruksional. Provus, (1969 dalam Gredler. 1996: 42) dalam menawarkan 

model evaluasi discrepancy-nya menyatakan tujuan model evaluasi diusulkan 

adalah untuk menetapkan apakah sebuah program diperbaiki, dipertahankan 

atau dihentikan. 

Sebuah evaluasi program di dunia pendidikan seringkali tercampuradukkan 

dengan penelitian bidang pendidikan. Kedua hal tersebut memang memiliki 

banyak kesamaan, namun para pakar evaluasi dan pakar pendidikan 

membedakan keduanya karena beberapa alasan. Penelitian pendidikan dan 

evaluasi program pendidikan memiliki perbedaan mendasar pada, (Gredler. 

1996: 14): 

Pertama, tujuan dari riset pendidikan adalah untuk menguji prinsip dan teori 

yang memiliki kemungkinan digeneralisasikan melewati ruang dan waktu. 

Sementara evaluasi pendidikan tidak menguji generalisabilitas (kemampuan 

untuk digeneralisasikan) sebuah prinsip atau teori. Evaluasi hanya bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan tertentu yang spesifik pada sebuah program yang 
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berjalan. Penelitian pendidikan berorientasi pada prinsip dan teori, sementara 

evaluasi pendidikan berorientasi pada pembuatan keputusan. 

Kedua, pada penelitian pendidikan, periset menetapkan sifat atau karakteristik 

dari permasalahan yang diinvestigasi. Biasanya karakteristik bersifat 

konsisten dengan teori dan riset yang ada sebelumnya yang artinya penelitian 

tersebut menguatkan teori sebelumnya. Terkadang tidak sesuai dengan teori 

dan hasil riset yang ada yang menandakan adanya unsur lain yang 

mempengaruhi karakteristik permasalahan yang tengah ditelaah. Sedangkan 

evaluasi program pendidikan dilaksanakan untuk klien seperti pengawas 

sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah dan lain 

sebagainya. 

Ketiga, pada penelitian pendidikan, metode dan prosedur diimplementasikan 

sedemikian sehingga nilai-nilai dan pilihan-pilihan individual tidak ikut 

mempengaruhi hasil. Tujuan dari riset adalah untuk menetapkan hubungan  

yang “layak dipercaya” yang muncul antara variabel independen (seperti 

penguatan/reinforcement misalnya), terhadap variabel dependen (seperti hasil 

belajar misalnya). Sedangkan dalam evaluasi pendidikan, nilai-nilai (values) 

adalah komponen penting evaluasi. Bahkan beberapa perspektif evaluasi 

menggunakan nilai dan kebermanfaatan program sebagai komponen utama 

dalam evaluasi 

Evaluasi program tidak sama dengan riset atau penilaian individual. Riset 

memperhatikan pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan teoritis, tanpa 
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mempertimbangkan kebutuhan orang dan organisasi. Sangat jauh berbeda, 

evaluasi program mencoba menolong manusia dalam memperbaiki efektifitas 

kerja mereka, membimbing pelaksana program dalam membuat keputusan 

dalam level program dan membuat program menjadi lebih akuntabel bagi 

publik, (Posavac, 1985: 12). 

Sebuah evaluasi program dapat dilaksanakan dari berbagai sudut pandang, (1) 

berdasarkan tipe pertanyaan yang ditanyakan pada program dan (2) 

berdasarkan tujuan evaluasi. Berdasarkan tipe pertanyaan dapat 

diklasifikasikan secara umum menjadi evaluasi kebutuhan, evaluasi proses, 

evaluasi efektifitas dan evaluasi efisisensi. Evaluasi kebutuhan adalah 

evaluasi yang mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti; “Bentuk 

jasa apa yang sesuai dengan komunitas tertentu?”, “Apa profil sosiometrik 

dari komunitas tertentu?”, atau  “Apa  kebutuhan unik dari suatu komunitas 

terhadap program yang sedang dibahas?” (Posavac, 1985: 13). 

Evaluasi proses dilakukan saat program telah dikembangkan dan mulai 

berjalan, pengevaluasi akan mulai mendokumentasikan proses pelaksanaan 

program dan membandingkannya dengan rancangan program dalam melayani 

komunitas target yang telah ditetapkan. Jenis pertanyaan dalam evaluasi 

program adalah; “Apakah program cukup mampu menarik perhatian sejumlah 

klien secara signifikan?”, “Apakah klien yang tertarik dapat mewakili 

(representatif) terhadap komunitas keseluruhan?”, “Berapa banyak staf harus 

menghubungi klien?” dan pertanyaan sejenis lain, (Posavac, 1985: 14). 
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Evaluasi hasil dilakukan saat sebuah program telah berjalan dan telah 

memberikan hasil berupa output. Hasil yang diperoleh partisipan dalam 

mengikuti program diukur dan menjadi fokus evaluasi. Jenis pertanyaan yang 

muncul dalam evaluasi ini biasanya seperti; “Apakah orang yang mengambil 

training membaca cepat dapat benar-benar cepat dalam membaca?”, “Apakah 

mereka membaca lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak mengambil 

program membaca cepat?”, “Adakah bukti yang dapat menunjukkan bahwa 

peserta yang mengikuti program membaca cepat dapat menunjukkan 

kemampuan membaca cepat mereka?”, (Posavac, 1985: 15). 

Ketika sebuah program memang telah benar-benar memberikan apa yang 

diinginkan partisipan, pelaksana, pengembang dan pemilik program, maka 

evaluasi efisiensi tetap harus dilakukan. Evaluasi ini mengajukan beberapa 

pertanyaan seperti; “apakah program dapat memberikan hasil sesuai harapan 

pada level biaya yang wajar (reasonable)?”, “Apakah program mampu 

memberikan hasil yang sama dengan program lain pada level biaya yang 

lebih rendah?” dan pertanyaan sejenis yang lain, (Posavac, 1985: 16). 

Berdasarkan tujuan evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi evaluasi formatif 

dan evaluasi sumatif. Jika tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki 

perencanaan sebuah program saat dilaksanakan atau cara penyampaian 

program, untuk meningkatkan hasil program, atau untuk meningkatkan 

efisiensi suatu program, maka evaluasi itu dinamakan evaluasi formatif. 

Namun, jika tujuan evaluasi program adalah membandingkan dua alternatif 
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program berbeda yang telah berjalan, memutuskan apakah program tertentu 

bisa dimulai, melanjutkan program atau memilih menggunakan program yang 

lain, maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi sumatif, (Posavac, 1985: 

18). 

Sedikit berbeda, Arikunto  (2010: 36) menggunakan istilah “penelitian 

evaluatif” karena menggunakan kata sifat sebagaimana penggunaan frase 

“penelitian deskriptif”, walaupun banyak yang juga menggunakan istilah 

“penelitian evaluasi”. Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan 

prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara 

sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat (worth) dari suatu praktik 

pendidikan. Nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan didasarkan pada 

hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan standar atau 

kriteria tertentu, (Sukmadinata, 2011: 120). 

Sebuah praktik pendidikan, dapat berbentuk program, proyek, kurikulum dan 

sejenisnya perlu diuji kelayakannya. Apakah masih bisa dijalankan, atau 

dihentikan. Apakah perlu diperbaiki, atau diganti dengan program lain. 

Melanjutkan program yang tidak layak hanya akan membuang waktu, tenaga 

dan biaya, (Sukmadinata, 2011:121). Penelitian evaluatif tidak hanya berakhir 

pada kesimpulan sudah terlaksananya program atau tidak, namun juga untuk 

mengetahui apa penyebab belum terlaksananya program, pada titik mana 

kelemahan terjadi dan apa penyebabnya, pada bagian mana program bisa 

lebih ditingkatkan manfaatnya. Dengan kata lain, penelitian evaluatif 
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berupaya mencari titik-titik lemah dari pengimplementasian sebuah program 

yang sangat mungkin kelemahan terletak pada kebijakan program, (Arikunto, 

2010: 37). 

Secara lebih rinci, tujuan penelitian evaluatif adalah (Sukmadinata, 2011: 

121); membantu perencanaan untuk pelaksanaan program, membantu dalam 

penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program, membantu 

dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program, 

menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program, dan 

memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis sosial, politik 

dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program. 

Objek penelitian evaluasi adalah sebuah sistem, yakni sebuah kesatuan yang 

terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain menuju 

tercapainya tujuan sistem. Berdasarkan konsep inilah seorang evaluator 

diharuskan berpikir secara sistemik, yang artinya memandang sebuah objek 

sebagai sebuah sistem dimana komponen-komponennya berkaitan satu sama 

lain dalam mewujudkan tujuan sistem, (Arikunto, 2010: 39). Seluruh 

komponen harus dipertimbangkan dalam satu kesatuan, tidak dilihat sebagai 

sebuah komponen individual yang terpisah. Sebuah komponen sangat 

mungkin dinilai bagus saat diukur terpisah, namun belum tentu ia akan 

menjadi baik saat diukur bersama komponen lain  sebagai sebuah kesatuan 

sistem. 
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Pendekatan penelitian evaluatif merupakan strategi untuk memfokuskan 

kegiatan evaluasi agar bisa menghasilkan laporan yang bernilai guna 

(Sukmadinata, 2011: 125). McMillan dan Schumacher (2001) dalam 

Sukmadinata (2011: 125) mengemukakan enam pendekatan penelitian 

evaluatif: evaluasi berorientasi tujuan, evaluasi berorientasi pengguna, 

evaluasi berorientasi keahlian, evaluasi berorientasi keputusan, evaluasi 

berorientasi lawan, dan evaluasi berorientasi partisipan-naturalistik. 

Secara umum proses pembelajaran dapat tergambarkan dalam bagan berikut  

 
Gambar2.1. Program Proses Pembelajaran  
(Sumber: Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 
Praktik. Rineka Cipta: Jakarta.). 
 

Penelitian ini akan mengevaluasi hampir keseluruhan dari komponen di atas. 

Komponen yang akan dievaluasi adalah komponen siswa, guru, materi, 

sarana, dan hasil. 

Pengelolaan 
Sarana Materi 

Guru 

PROSES Hasil 

Lingkungan 

Siswa 
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Secara garis besar terdapat enam langkah yang dapat dilakukan dalam 

merencanakan evaluasi program (Posavac, 1985: 51): 

Mengidentifikasi Individu yang Relevan. Hal pertama yang dilakukan 

seorang evaluator yang efektif adalah mengidentifikasi individu yang relevan; 

yakni mereka yang memiliki kepentingan dengan program yang berjalan dan 

mereka yang hidupnya sangat mungkin terpengaruh dengan berjalannya 

program. Kelompok individu tersebut biasa disebut dengan stakeholder. 

Mengatur Pertemuan Awal. Sebelum keputusan final pelaksanaan evaluasi 

ditetapkan, dan sebelum menuliskan proposal secara detail, sangat dianjurkan 

untuk terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan individu yang relevan 

untuk mendapatkan informasi pada lima pertanyaan: (1) Siapa yang 

menginginkan evaluasi? (2) Tipe evaluasi seperti apa yang diinginkan? (3) 

Mengapa mereka menginginkan evalusi ini? (4) Kapan mereka ingin evaluasi 

dilaksanakan? (5) Sumber daya apa yang tersedia? 

Menilai evaluability (sifat dapat dievaluasi) Program. Tahapan selanjutnya 

adalah memutuskan apakah evaluasi harus dilakukan. Tahapan ini dinamakan 

dengan Penilaian evaluability yang merupakan metode deskriptif dan analitik 

yang bertujuan untuk membentuk dasar alasan dilakukannya evaluasi. Setelah 

melakukan pertemuan dengan stakeholder yang relevan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai konseptualisasi program, tujuan dan 

sumber daya, keputusan harus segera dibuat apakah evaluasi dijalankan atau 

tidak. 
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Menelaah Literatur. Evaluator seringkali bekerja dalam ragam proyek yang 

sangat luas. Beberapa peneliti mungkin sudah akrab dengan beragam literatur 

yang pernah dipelajari sebelumnya. Namun demikian, evaluator yang bekerja 

di wilayah yang masih baru bagi mereka, sangat dianjurkan untuk melakukan 

pencarian terhadap literatur sebelum merancang atau mengembangkan 

instrumen baru.  

Menetapkan Metodologi. Setelah me-review literatur evaluator siap 

membangun sebuah keputusan metodologi bergantung pada strategi dan 

desain, populasi dan prosedur sampling, kelompok kontrol atau kelompok 

pembanding, ukuran-ukuran, pengumpulan data, dan analisis statistik.   

Menuliskan Proposal Usulan Evaluasi Program. Setelah melakukan review 

literatur dan berpikir melalui beragam pertimbangan metodologi di tahapan 

kelima, evaluator siap menyusun proposal tertulis. 

Tabel  2.1. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Evaluasi 
Metode Penggunaan Kelebihan Kekurangan 

Review 
Dokumen 

Dokumen 
program atau 
literatur tersedia 
dan dapat 
menyediakan 
penjelasan 
mengenai 
program. 

1. Data sudah tersedia 
2. Tidak perlu mengganggu 

berjalannya program 
3. Sedikit atau bahkan tanpa 

beban bagi pihak lain 
4. Dapat menyediakan data 

sejarah atau data 
pembanding 

5. Bias sangat kecil 

1. Memakan waktu 
2. Data yang tersedia 

biasanya sedikit 
3. Data sangat mungkin 

tidak lengkap 
4. Membutuhkan 

pendefinisian yang 
sangat jelas mengenai 
data yang sedang 
dibutuhkan. 

Observasi Ingin mengetahui 
bagaimana 
program 
beroperasi, baik 
prosesnya maupun 
aktifitasnya 

1. Memungkinkan dalam 
mempelajari program 
sebagaimana adanya. 

2. Dapat mengumpulkan 
informasi tak terduga 

3. Fleksibel dalam 
pengumpulan data 

1. Memakan waktu. 
2. Sulit dalam 

mengobservasi proses 
multipel yang bersifat 
simultan 

3. Sulit dalam 
menginterpratasikan 
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Metode Penggunaan Kelebihan Kekurangan 

behavior yang 
diobservasi 

Survey Menginginkan 
informasi 
langsung dari 
kelompok orang 
tertentu untuk 
mendapatkan ide 
umum mengenai 
situasi, untuk 
menggeneralisasi 
populasi, atau 
untuk 
mendapatkan total 
perhitungan untuk 
karakteristik 
tertentu 

1. Tersedia banyak 
instrumen yang telah 
terstandar. 

2. Dapat bersifat anonymous 
3. Memungkinkan 

pengambilan data untuk 
sampel yang besar 

4. Jawaban terstandar dapat 
memudahkan analisis. 

5. Mampu mendapatkan 
sejumlah besar data 
dengan cepat. 

6. Relatif hemat dalam biaya. 
7. Nyaman bagi responden 

1. Adanya kemungkinan 
sampel yang tidak 
representatif. 

2. Kemungkinan memiliki 
low return rate yang 
rendah. 

3. Diksi dapat 
menimbulkan bias dalam 
jawaban. 

4. Pertanyaan tertutup atau 
jawaban singkat tidak 
dapat menangkap “cerita 
keseluruhan” 

5. Tidak semua orang 
cocok –misalnya untuk 
orang dengan 
kemampuan membaca 
yang rendah.  

Interview Memahami kesan 
dan pengalaman 
secara lebih 
mendetail dan 
mampu 
memperluas 
cakupan jawaban 
dengan 
mengklarifikasi. 

1. Seringkali tingkat respon 
lebih tinggi daripada 
survey. 

2. Memungkinkan 
pertanyaan dan 
pembuktian yang fleksibel 

3. Memungkinkan 
pengumpulan informasi 
yang lebih mendalam. 

1. Memakan waktu. 
2. Memerlukan ketrampilan 

dalam interview 
3. Tidak dapat bersifat 

anonymous 
4. Data kualitatif lebih sulit 

dalam menganalisis 

Focus 
Group 

Mengumpulkan 
informasi 
mendalam dari 
sekelompok orang 
mengenai 
pengalaman 
mereka dan 
persepsi terkait isu 
spesifik 

1. Mengumpulkan Input dari 
banyak orang dalam satu 
waktu. 

2. Memungkinkan diskusi 
yang mendalam 

3. Interaksi dalam kelompok 
memungkinkan 
menghasilkan gambaran 
yang lebih baik dan 
mendalam 

4. Dapat dilakukan dalam 
rentang waktu yang 
singkat 

5. Lebih murah 
dibandingkan dengan 
interview 

1. Membutuhkan fasilitator 
yang terampil. 

2. Jumlah pertanyaan yang 
dapat diajukan sedikit. 

3. Setting kelompok dapat 
menghambat atau 
mempengaruhi pendapat. 

4. Sulit dalam menganalisis 
data. 

5. Tidak dapat digunakan 
ke semua jenis topik dan 
semua populasi. 

Lanjutan Tabel  2.1. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Evaluasi 
(Sumber: dari berbagai sumber) 

Brinkerhoff (1984: 1) menyatakan terdapat tujuh wilayah fungsional dalam 

evaluasi program yakni: (1) memfokuskan evaluasi; (2) merancang evaluasi; 
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(3) mengumpulkan informasi; (4) menganalisis dan menginterpretasikan 

informasi; (5) melaporkan informasi; (6) mengatur evaluasi; dan (7) 

mengevaluasi evaluasi (meta evaluation). 

Dalam penelitian ini, akan digunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, 

Process dan Product). CIPP adalah sebuah evaluasi yang dikembangkan oleh 

Daniel Stufflebeam di tahun 1960an. CIPP merupakan akronim dari context, 

input, process dan product, (Gredler, 1996: 46). Evaluasi ini 

mempersyaratkan pengevaluasian dari sisi konteks, input, proses dan hasil 

sebuah program dalam upaya pengambilan keputusan mengenai kebernilaian 

suatu program. 

Pendekatan CIPP didasarkan pada dua asumsi besar dari sebuah evaluasi. 

Asumsi tersebut adalah (1) bahwa evaluasi memiliki peran yang penting 

dalam menstimulasi perubahan dan perencanaan perubahan dan (2) evaluasi 

adalah komponen integral dari program reguler sebuah institusi (Gredler, 

1996: 46). CIPP adalah sebuah evaluasi yang memiliki pendekatan decision 

focused (fokus pada pengambilan keputusan) yang menekankan pada 

pengamatan sistematik terhadap informasi mengenai pengoperasian dan 

menejemen sebuah program. Dalam pendekatan ini, informasi dipandang 

sebagai sesuatu yang sangat bernilai jika informasi tersebut dapat membantu 

menejer sebuah program dalam membuat keputusan yang lebih baik, 

sehingga program pengevaluasian haruslah direncanakan untuk memenuhi 

kebutuhan pembuat keputusan. Pengumpulan data dan pelaporannya 
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dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan dan 

menejemen program. Karena program selalu berubah saat 

pengimplementasiannya, pembuat keputusan harus mengubah aktifitas 

evaluasi agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan-perubahan ini 

yang juga harus memastikan keberlanjutan fokus evaluasi yang sesuai dengan 

pengembangan dan kinerja program. 

Kerangka kerja CIPP dikembangkan dalam rangka menghubungkan evaluasi 

dengan pembuat keputusan program. CIPP bertujuan untuk menyediakan 

landasan analitik dan rasional dalam pembuatan keputusan program 

selanjutnya, berdasarkan pada siklus perencanaan (planning), pengembangan 

struktur(structuring), penerapan (implementing) dan peninjauan (reviewing) 

serta perbaikan (revising), setiap item tersebut dievaluasi melalui evaluasi 

empat aspek berbeda yakni; evaluasi context, input, process, dan product. 

Terdapat banyak sekali definisi evaluasi, namun hanya ada satu definisi yang 

merefleksikan pendekatan CIPP yakni: 

Evaluasi program adalah sebuah pengumpulan informasi secara 
sistematis mengenai aktivitas, karakteristik, dan hasil sebuah program 
untuk digunakan oleh orang-orang tertentu guna mereduksi 
ketidakpastian, pembuktian efektifitas, dan pembuatan keputusan 
dengan memperhatikan berjalannya program dan pengaruh dari 
program, (Patton, 1986) 

 

Tabel 2.2. Model Evaluasi CIPP  
Aspek Evaluasi Tipe Keputusan Jenis Pertanyaan yang Diajukan 

Evaluasi Konteks Keputusan dalam 
Perencanaan 

Apa (Program) yang harus dilakukan? 

Evaluasi Input Keputusan dalam Bagaimana (Program) dijalankan? 
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Penstrukturan 
Evaluasi Proses Keputusan dalam 

Implementasi 
Apakah (Program) berjalan seperti yang 
direncanakan? Dan jika tidak, mengapa? 

Evaluasi Produk Keputusan dalam 
Siklus 

Apakah (Program) Berjalan? 

(Sumber: Robinson, B. 2002. The CIPP Approach to Evaluation. COLLIT-Project: 
London.)  
 

Stufflebeam melihat evaluasi sebagai: (1) penyediaan informasi bermanfaat 

untuk menetapkan keputusan-keputusan alternatif; (2) pendampingan audiens 

(dalam hal ini pembuat keputusan) untuk memutuskan dan memperbaiki 

kemanfaatan(worth) sebuah program pendidikan; (3) pendampingan 

perbaikan kebijakan dan program. 

Keempat aspek dalam model evaluasi CIPP mendukung kebijakan dan 

pertanyaan yang termuat dalam tabel di bawah ini. 

Komponen I. Evaluasi Context seringkali disebut sebagai penilaian kebutuhan 

(needs assessment). Evaluasi ini menanyakan “What should we do?” dan 

membantu dalam menilai permasalahan, aset, dan peluang dalam sebuah 

konteks komunitas dan lingkungan tertentu. Menurut Stufflebeam, tujuan 

evaluasi konteks adalah untuk mendefinisikan konteks yang relevan, 

mengidentifikasi populasi target dan menilai kebutuhannya, peluang mereka 

dalam memenuhi kebutuhan, mendiagnosa permasalahan yang mandasari 

kebutuhan dan menilai apakah proyek yang dilaksanakan akan mampu 

menjawab kebutuhan yang ada, (Zhang et. al. 2011: 64). 

Keputusan yang dihasilkan dari evaluasi konteks adalah pengidentifikasian 

setting yang harus dibentuk, tujuan umum program, dan tujuan spesifik, 
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(Gredler. 1996: 47).Evaluasi konteks melibatkan pengumpulan dan analisis 

data yang harus dinilai (assess) untuk menentukan tujuan  antara, prioritas 

dan tujuan akhir. Sebagai contoh; evaluasi konteks dari program literasi 

membutuhkan, skor tes capaian literasi, staff concern (uji ketertarikan dan 

minat staf terhadap literasi siswa), kebijakan dan  community concern-

perception-attitudes-need (uji tingkat perhatian –persepsi-sikap dan 

kebutuhan komunitas), (Stufflebeam. 2013: 60). 

Evaluasi konteks menyediakan informasi untuk pengembangan visi, misi, 

nilai, tujuan jangka pendek dan jangka pajang juga prioritas. Evaluasi ini 

bertujuan (1) mendefinisikan karakteristik lingkungan (Zhang. 2011:64), (2) 

menentukan tujuan umum dan tujuan jangka panjang secara spesifik 

(Stufflebeam. 2013: 60), dan (3) mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah-

masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin dapat menghambat tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mengumpulkan informasi terkait 

evaluasi konteks perlu menyiapkan (1) pendefinisian lingkungan baik yang 

aktual (kenyataan saat ini) maupun yang diinginkan, (2) mendefinisikan 

kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang  belum teraih, dan (3) 

mendiagnosa masalah dan hambatan-hambatan. Metode untuk medapatkan 

informasi adalah dengan melakukan (1) analisis konseptual untuk 

mendefinisikan batasan populasi yang akan dilayani program, (2) studi 

empiris untuk mendefinisikan kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang 

yang belum digunakan, serta (3) penilaian ahli dan klien tentang tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang dikehedaki, (Robinson. 
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2002:2).Konteks mengarahkan pada pertanyaan penting: “Apakah kebutuhan 

telah terpenuhi?” (Zhang. 2011:64). Evaluasi konteks dapat menunjukkan 

apakah sebuah program bersifat kekurangan dalam hal identifikasi kebutuhan, 

(Usmani et. al. 2012: 236 ). 

Karena pentingnya pernyataan tujuan jangka pendek setiap orang yang 

terlibat harus disertakan dalam pembentukan dan review penetapan tujuan 

jangka pendek. Evaluasi akan memuaskan klien ketika tujuan jangka pendek 

dan tujuan jangka panjang telah dinegosiasikan dengan input dari stakeholder 

terkait, (Huei. 2000:138). 

Komponen evaluasi konteks mengarah kepada tahapan identifikasi tujuan dari 

proyek jasa pembelajaran.  Sebuah proyek jasa pendidikan yang efektif 

dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan siswa dan kebutuhan komunitas. 

Banyak sandungan terjadi terkait dengan penilaian kebutuhan. Kebanyakan 

melekat pada kesalahan pengidentifikasian kebutuhan. Pengaplikasian 

komponen evaluasi konteks  dalam model evaluasi CIPP dapat menghindari 

sandungan ini (Zhang. 2011:57). 

Komponen II. Evaluasi input membantu mempersiapkan proyek agar 

mengarah kepada kebutuhan yang telah diidentifikasi. Evaluasi ini 

mengajukan pertanyaan “How should it be done?” dan mengidentifikasi 

rancang prosedural dan strategi pendidikan yang paling mengarah kepada 

hasil yang diinginkan. Konsekuensinya, orientasi utama evaluasi input ini 

adalah mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem yang tengah berjalan, 
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mencari tahu dan menguji secara kritis pendekatan-pendekatan alternatif yang 

potensial diaplikasikan, dan merekomendasikan strategi proyek alternatif. 

Hasil dari evaluasi input adalah terdesainnya sebuah proyek yang mampu 

menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasikan sebelumnya, (Zhang et. al. 

2011: 65). 

Metode yang digunakan dalam evaluasi input termasuk diantaranya 

pengumpulan data dan analisis sumber daya manusia dan sumber daya lain, 

anggaran pembiayaan, jadwal, rekomendasi strategi dan rancang prosedural. 

Kriteria evaluasi yang digunakan termasuk relevansi proposal perencanaan 

program, feasibility, superioritas dibandingkan program lain, dan efektifitas 

penggunaan dana (Zhang  et. al. 2011: 65). Evaluasi input mencari tahu dan 

secara kritis menguji kesesuaian pendekatan yang dipilih guna membawa 

perubahan. Evaluasi input mengidentifikasi dan melakukan rating pada 

pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dan menganalisa satu 

pendekatan terpilih yang akan digunakan untuk instalasi program, (Gredler. 

1996: 47). 

Komponen evaluasi Input ini melibatkan langkah-langkah dan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan awal dan tujuan akhir (objectives) 

dan melibatkan pengidentifikasian program eksternal yang telah sukses 

dilakukan dan segala material yang diperlukan  juga pengumpulan informasi. 

Komponen III. Evaluasi proses memonitor proses pengimplementasian 

proyek. Evaluasi ini menanyakan, “Is it being done?” dan menyediakan 
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pengecekan berkelanjutan pada saat proses pengimplementasian proyek 

berlangsung. Tujuan penting dari evaluasi proses termasuk di dalamnya 

pendokumentasian proses dan penyedia feedback yang mempertimbangkan 

(a) sampai sejauh mana aktifitas yang terencana dilakukan dan (b) apakah 

penyesuaian dan revisi di pertengahan jalan diperlukan. Tujuan tambahan 

evaluasi proses adalah untuk menilai sejauh mana partisipan menerima dan 

menjalankan perannya sebagaimana mestinya, (Zhang  et. al. 2011: 66). 

Termasuk  dalam evaluasi proses adalah beberapa teknik on site seperti 

observasi, interview partisipan, skala rating, kuesioner, analisis rekaman, 

rekam foto, studi kasus partisipan, focus group, sesi refleksi diri, dan 

penjejakan biaya (tracking expenditure) (Zhang  et. al. 2011: 66). 

Bagian ini memberikan informasi kepada pembuat keputusan tentang 

seberapa baik program diimplementasikan. Dengan secara on-going  

(bersama berjalannya program) memonitoring program, pembuat keputusan 

belajar banyak hal mengenai seberapa baik sebuah program berjalan dalam 

hal perencanaan dan pembimbingan, konflik yang muncul, dukungan serta 

semangat staf, kekuatan dan kelemahan material, hingga permasalahan 

pembiayaan. 

Komponen IV. Evaluasi produk mengidentifikasi dan menilai hasil proyek. 

Tahapan ini mengajukan pertanyaan, “Did the project succed?” dan hampir 

sama dengan outcome evaluation. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk 
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mengukur, menilai dan menetapkan hasil proyek dengan menilai kehadiran 

program, kebermanfaatan, dan signifikansi, (Zhang et. al. 2011: 66).  

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sampai sejumlah mana kebutuhan 

seluruh partisipan terpenuhi. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) dalam Zhang 

(2011: 66) menyarankan teknik kombinasi yang sebaiknya digunakan untuk 

menilai secara komprehensif set hasil. Melakukan beragam teknik kombinasi 

mampu membantu dalam melakukan cek silang(cross check). 

Evaluasi produk yang digunakan dalam proyek pembelajaran dapat 

membantu setidaknya dalam tiga hal penting. Pertama, evaluasi produk ini 

dapat menyediakan informasi sumatif yang dapat digunakan untuk 

memutuskan keuntungan dan akibat dari proyek pembelajaran. Kedua, 

evaluasi ini menyediakan informasi formatif yang dapat digunakan untuk 

melakukan penetapan dan perbaikan proyek untuk implementasi di masa 

mendatang. Ketiga, evaluasi ini memberikan pandangan pada sustainabilitas 

(keberlanjutan) proyek, yakni, apakah proyek dapat bertahan dalam jangka 

panjang dan apakah metodenya dapat ditransfer dengan setting sekolah yang 

berbeda. 

Dalam pendekatan CIPP, evaluasi harus menjawab beberapa pertanyaan yang 

ditanyakan oleh pembuat kebijakan dan jawabanpun harus dibuat semudah 

mungkin hingga si pembuat keputusan mampu memahami hasil dan 

rekomendasi yang disampaikan dengan mudah. Pendekatan ini juga bertujuan 

untuk melibatkan pembuat keputusan dalam proses perencanaan evaluasi 
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sebagai upaya untuk meningkatkan kemungkinan relevan dan terpakainya 

hasil dan rekomendasi evaluasi yang dihasilkan. Dengan mengukur hasil 

aktual dan membandingkannya dengan hasil yang lain, pembuat keputusan 

dapat memutuskan kelayakan sebuah program untuk dilanjutkan, 

dimodifikasi atau bahkan dihentikan. Inilah esensi dari evaluasi produk. 

Kekuatan perspektif CIPP adalah terperincinya empat tipe evaluasi yang 

menyebabkan evaluasi ini menjadi perspektif evaluasi yang paling 

komphrehensif dan fleksibel dalam pengaplikasiannya (Gredler. 1996: 49). 

Dengan sifatnya yang fokus pada pembuatan keputusan, CIPP memastikan 

penemuan atau hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang luas dan 

terperinci dari program yang dilakukan. CIPP memberikan pendekatan yang 

holistik pada evaluasi yang dilakukan. CIPP dapat digunakan baik dalam 

evaluasi formatif ataupun evaluasi sumatif. CIPP mampu memberi bentuk 

pada rekomendasi perbaikan program di saat program tengah berjalan atau 

saat program telah berakhir. Bahkan ketika melakukan evaluasi formatif, data 

yang terkumpul juga dapat digunakan untuk evaluasi sumatif disebabkan 

kerangka kerja CIPP yang cukup fleksibel untuk menelaah kasus atau situasi 

atau tahapan yang berbeda di dalam keseluruhan program. 

Kritik untuk CIPP selama ini adalah bahwa CIPP lebih memperhatikan 

bagaimana proses seharusnya berjalan dan terlalu top-down, terlalu berpegang 

pada ideal menejemen dan kurang mempertimbangkan kenyataan yang 

seringkali tidak serapi idealnya. CIPP juga terlalu objektif, dalam arti, kurang 
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mempertimbangkan sisi politis di dalam institusi yang ditelaah, kurang 

mempertimbangkan persepsi orang per orang –stakeholder misalnya –

mengenai  program, jika dibandingkan pendekatan Richard Stake (Robinson, 

2002: 3). 

Gredler (1996: 49) memandang kekurangan perspektif CIPP dalam hal tidak 

dibangunnya langkah spesifik dan/atau metodologi dalam melaksanakan 

evaluasi ini. 

Stakeholder juga memiliki hak untuk ditanyakan mengenai beberapa hal dan 

isu mengenai program, menerima laporan yang mampu menjawab kebutuhan 

dan pertanyaan mereka. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan CIPP 

yang cenderung terlalu top-down, adalah sebuah tantangan dalam penelitian 

ini diikutsertakan informasi dan opini dari stakeholder. Dalam hal ini 

orangtua murid, sehingga penelitian tidak hanya memberikan informasi 

sesuai dengan kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Pengampu pelajaran 

matematika di kelas VII SMP IT Ar Raihan, namun juga mampu memenuhi 

kebutuhan orang tua, siswa dan kebutuhan dunia pendidikan secara 

menyeluruh. 

2.7 Kajian Penelitian yang Relevan  

Meskipun dengan beberapa hambatan yang bersifat institusional dan birokrasi 

serta hambatan pada diri guru terkait penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran di kelas, Gewerc (2011: 71) menyimpulkan dalam risetnya 

bahwa penggunaan teknologi informasi tidak diragukan lagi mampu 
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memperkaya pembelajaran. Lebih jauh, pengalaman belajar di kelas 

mendapatkan keuntungan berupa pengenalan beberapa dimensi komunikasi 

antar personal menggunakan TI. Ia meyakini bahwa dengan mengintroduksi 

TI kedalam pengalaman belajar di kelas, melalui upaya refleksi, 

mempertanyakan, menganalisa telah mendorong para guru untuk berpikir 

ulang dan mengarahkan perjalanan menuju cara baru dalam belajar dan 

mengajar. 

Sedikit berbeda dengan penelitian Gerwerc, Alomari (2009: 30) menuliskan 

penelitian yang menunjukkan bahwa, siswa kelas 10 di Yordania merasa 

kurang nyaman dan tidak puas dengan lingkungan pembelajaran yang 

disediakan, yang ditunjukkan dengan rendahnya interaksi antar siswa, 

hubungan siswa-guru dan rendahnya interaksi antara siswa dan media 

pembelajaran online. Siswa pria menyatakan, “Pembelajaran online 

menurunkan motivasi kami, kami melihat masing-masing bekerja dengan 

pekerjaannya sendiri-sendiri, termasuk guru.” Dan semua siswa putri 

menyatakan yang secara garis besar, ”Pembelajaran online sangat tidak 

nyaman, kami tidak dapat menikmatinya. Pembelajaran tradisional jauh lebih 

mudah, karena kami punya pegangan buku di tangan.” 

Pembelajaran online tidak selamanya memberikan hasil yang positif dalam 

pembelajaran, penemuan dalam penelitian Alomari (2009: 19) menunjukkan 

bahwa, meskipun siswa menyadari potensi penggunaan e-learning dapat 

mendukung perbaikan pengumpulan data oleh guru dan murid dalam proses 
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pembelajaran, siswa tetap merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan 

lingkungan pembelajaran yang disediakan yang ditunjukkan dengan interaksi 

siswa-fitur, interaksi siswa-siswa, interaksi guru-siswa dan interaksi antara 

siswa yang rendah dengan media tersebut. 

Studi Yushau (2006:181) yang menelaah pengaruh blended learning terhadap 

sikap matematika dan sikap komputer siswa ini mengikutsertakan 70 siswa di 

tahun persiapan di King Fahd University of Petroleum and Minerals 

(KFUPM) dalam mata kuliah matematika. Penelitian ini menunjukkan tidak 

adanya perbedaan signifikan sikap terhadap matematika dan komputer pada 

dua populasi yang diberi perlakuan pembelajaran blended learning  dan 

konvesional (kontrol).  

Namun demikian, Azis (2013: 114) dalam upaya penelitian pengaruh 

penggunaan metode blended learning dan pembelajaran tradisional, yang 

dilakukan secara individual maupun berkelompok dalam pembelajaran fungsi 

linier menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Senada dengan Azis, 

Syarif (2012: 247) mendapati adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar 

pada kelas yang memberlakukan blended learning di mata pelajaran KKPI di 

SMK 1 Paringin, dibandingkan dengan kelas yang proses pembelajarannya 

bersifat tradisional. 

Terdapat perdebatan yang berkelanjutan mengenai apakah penggunaan 

teknologi tertentu atau disain instruksional tertentu dapat memperbaiki 

pembelajaran (Clark, 2001; Kozma, 2001 dalam Ally, 2006: 3). Telah sejak 
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dahulu diketahui bahwa teknologi penyampaian pesan dapat memberikan 

efisisensi; namun demikian, Clark (1983 dalam Ally, 2006: 3) telah 

menyatakan bahwa teknologi hanyalah alat yang menyampaikan 

pembelajaran namun ia tidak sendirian dalam mempengaruhi pencapaian 

siswa.  

Sebagaimana dinyatakan oleh Clark dari studi meta-analisis pada riset media 

telah menunjukkan bahwa siswa mampu menggapai keuntungan 

pembelajaran yang signifikan ketika mereka belajar dari media audio-visual 

dan komputer jika dibandingkan dengan cara konvensional. Sebagaimana 

metode lain, blended learning bukanlah obat mujarab yang 

pengaplikasiannya selalu memberikan efek positif dalam proses 

pembelajaran. Perlu adanya persiapan dan pengembangan konsep 

pembelajaran, media, bahan ajar dan perangkat pembelajaran. Dalam 

upayanya mengembangkan proses pembelajaran Geometri Dimensi Tiga di 

kelas XI SMK, Sumandya (2013: 1) telah mampu mengembangkan model 

pembelajaran blended learning yang efektif dan praktis. Schramm (1977 

dalam Ally, 2006: 3) menyimpulkan bahwa pembelajaran lebih dipengaruhi 

oleh isi (content) dan strategi instruksional dalam materi daripada tipe 

teknologi.  

Menurut Bonk dan Reynold (1997 dalam Ally, 2006: 3), untuk meningkatkan 

cara berpikir tingkat tinggi pada WEB, online learning harus menciptakan 

aktivitas yang menantang yang memungkinkan siswa menghubungkannya 
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dengan pengetahuannya yang lama. Sehingga, instruksionallah yang 

berpenggaruh, bukan teknologi. Kozma (2001 dalam Ally, 2006: 3) 

berargumen bahwa ada sesuatu dalam komputer yang dibutuhkan untuk 

membawa model kehidupan nyata dan beberapa simulasi kepada pembelajar, 

jadi, memang benar media mempengaruhi pembelajaran. Namun bukan 

berarti komputer secara menyendiri yang mempengaruhi pembelajaran akan 

tetapi desain model, dan interaksi antara model, simulasi dan siswa lah yang 

mempengaruhi pembelajaran. 

Didukung penelitian Zhang (2013: 104) yang meneliti sebanyak 4.356 siswa 

yang mengikuti tes PISA (Program for International Students Assessment) 

mendapati bahwa literasi siswa terhadap komputer dapat dijadikan alat 

prediksi (predictor) pencapaian siswa (student’s achievement). Meskipun 

tidak berhubungan secara kausalistik, penemuan ini semakin mendorong 

penggunaan komputer dalam setiap pembelajaran di kelas. Namun, komputer 

hanyalah alat yang memiliki kemampuan memproses dan menyampaikan 

pesan instruksional kepada pembelajar. Kozma sangat benar dengan 

argumennya dimana pembelajar tidak akan mampu belajar dari simulasi yang 

ada jika simulasi yang disediakan tidak dikembangkan dengan menggunakan 

prinsip-prinsip desain pembelajaran. 

Pembelajaran online memberikan fleksibilitas dalam hal akses, dari mana saja 

dan dimana saja, juga memungkinkan siswa menghentikan pembelajaran atau 

bahkan mempercepat proses pembelajaran, namun, tetap saja materi 
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pembelajaran harus didesain dengan baik agar mampu melibatkan pembelajar 

dan meningkatkan proses pembelajaran. 

Tujuan Pembelajaran matematika blended learning adalah (1) 

mempersiapkan siswa agar siswa memiliki ketrampilan komputer yang 

aplikatif; (2) menumbuhkan sikap positif siswa terhadap komputer dan sikap 

positif terhadap mata pelajaran matematika; (3) mengembangkan perilaku 

positif yang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa; (4) 

mengembangkan kompetensi dan ketrampilan siswa sesuai dengan 

kompetensi inti kelas VII semester 1 yang telah ditetapkan pemerintah. 


