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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian evaluatif ini adalah pendekatan 

komprehensif yang berorientasi pada Context, Input, Process dan Product 

(CIPP) yang diarahkan untuk mengukur level perencanaan, tingkat 

ketercapaian tujuan dalam pelaksanaan program, tingkat kesesuaian sarana 

prasarana Teknologi Informasi (TI), kondisi siswa dan kualifikasi guru, serta 

mengukur proses dan hasil pelaksanaan program.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian Evaluasi ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung Provinsi 

Lampung, pada siswa SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung Kelas VII 

Semester 1 tahun pelajaran 2014-2015. Seluruh kegiatan penelitian, mulai 

dari pengurusan surat menyurat pada sekolah bersangkutan sampai 

pengumpulan data yang diperlukan, dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2014-2015 yang berlangsung mulai bulan Juli 2014 hingga bulan 

Nopember 2014. 

Objek yang dievaluasi adalah pembelajaran matematika  blended learning 

yang berjalan selama empat bulan pertama (Juli-Nopember2014). 

 



85 

 

 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian evaluatif ini adalah siswa kelas VII semester I SMP IT Ar 

Raihan tahun pelajaran 2014-2015 yang terdiri dari 4 kelas dengan jumlah 

keseluruhan siswa 103 orang, berikut 4 homeroom teacher(HRT/guru kelas), 

2 guru matematika, satu staf IT dan kepala sekolah. 

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional 

3.4.1 Definisi Konseptual 

3.4.1.1 Evaluasi Context  

Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan memerinci 

kondisi lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel 

yang dilayani, dan tujuan kegiatan. 

3.4.1.2 Evaluasi Input  

Evaluasi input adalah evaluasi kemampuan awal siswa dan sekolah 

dalam menunjang program pendidikan yang dilaksanakan melalui proses 

pembelajaran dan pengelolaannya. 

3.4.1.3 Evaluasi Process 

Evaluasi process adalah evaluasi yang merujuk pada kegiatan apa yang 

dilakukan dalam program, siapa orang yang ditunjuk sebagai 

penanggungjawab program, dan kapan kegiatan selesai. Evaluasi proses 

diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program 

sudah terlaksana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. 
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3.4.1.4 Evaluasi Product  

Evaluasi product adalah evaluasi yang diarahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi 

produk merupakan kumpulan deskripsi dan judgement outcomes dalam 

hubungannya dengan konteks, input, dan proses, kemudian 

penginterpretasian nilai program yang diberlakukan. 

3.4.2 Definisi Operasional    

Sesuai dengan model evaluasi yang digunakan yaitu CIPP, komponen 

didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 

3.4.2.1 Evaluasi Context 

Evaluasi konteks adalah penilaian pembelajaran terhadap iklim 

pembelajaran matematika, dukungan pejabat struktural sekolah, dewan 

guru dan siswa terhadap  pembelajaran matematika  blended learning di 

SMP IT Ar Raihan, serta kesesuaian pembelajaran dengan pasal 19 ayat 

1 PP No 32 tahun 2013. 

3.4.2.2 Evaluasi Input 

Evaluasi input adalah penilaian pembelajaran terhadap tingkat kesesuaian 

kualifikasi guru yang membelajarkan matematika dengan dengan standar 

dalam permendiknas no 16 tahun 2007 dan ketersediaan sarana-prasarana 

untuk membelajarkan matematika dengan   blended learning serta 

kualitas sarana yang digunakan dalam pembelajaran. 
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3.4.2.3 Evaluasi Process 

Evaluasi proses penilaian pembelajaran terhadap performa guru dalam 

persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kehadiran, dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

3.4.2.4 Evaluasi Product 

Evaluasi produk penilaian pembelajaran terhadap ketercapaian 

pembelajaran matematika, dengan komponen; (a) Tingkat ketercapaian 

kognitif siswa pada mata pelajaran matematika, (b) hasil belajar mandiri 

siswa dalam bentuk rekam log komputer, dan (c) sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa jenis, yakni: 

3.5.1 Interview 

Interview dilakukan kepada pejabat terkait, dalam hal ini kepala sekolah 

guna menggali tingkat dukungan dan kesiapan sistem, sarana dan 

prasarana yang mendukung program pembelajaran matematika    blended 

learning. Poin yang ditanyakan dalam interview terdapat pada lampiran 

1.1.1. 
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3.5.2 Kuesioner terstruktur 

Pengambilan data dengan kuesioner dilakukan untuk mengetahui; (a) 

respon guru, orang tua dan siswa terkait program dan kepentingan dalam 

menjalankan program, dan (b) sikap siswa terhadap pembelajaran 

matematika sesudah program berjalan. Struktur pertanyaan dapat dilihat 

pada lampiran 1.2, lampiran 1.3 dan lampiran 1.4. 

3.5.3 Tes. 

Tes dilakukan hanya pada Ujian Tengah Semester untuk mengetahui 

capaian pembelajaran siswa mulai awal semester hingga pertengahan 

semester I.Mid I Semester I dijadwalkan pada tanggal 10 – 14 Nopember 

2014 sedangkan Mid II Semester I pada tanggal 24 Nopember 2014. 

3.5.4 Pencermatan Dokumen 

Lembar Pencermatan digunakan untuk menelaah dokumen yang ada. 

Dokumen yang ditelaah adalah; (a) Arsip Rencana Kerja dan Anggaran 

Sekolah (RKAS), (b) Arsip Analisis Kebutuhan, (c) Dokumen latar 

belakang pendidikan guru, (d) Dokumen pengalaman kerja guru, (e) 

Dokumen Inventaris, (f) Dokumen presensi siswa, (g) Dokumen presensi 

guru, (h) Dokumen perangkat pembelajaran, (i) Log komputer aktifitas dan 

ketrampilan (skill) siswa. 
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Khusus untuk RPP dievaluasi oleh dua orang evaluator. Satu evaluator 

dipilih dari rekan sejawat dari MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

Matematika Bandar Lampung.. Satu evaluator diambil dari tenaga ahli 

bidang Teknologi Pendidikan. 

3.5.5 Observasi 

Observasi dilakukan di proses pembelajaran guna melihat aktifitas siswa 

dalam proses pembelajaran. Observasi ini juga bertujuan untuk melihat 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Observasi juga dilakukan guna menyelami performa guru saat 

pembelajaran, dan kesesuaian pembelajaran dengan perencanaan yang 

tertuang dalam RPP. 

3.5.6 Focused Group Discussion 

Interview ini dilakukan guna menangkap beberapa hal yang mungkin 

belum tercakup dalam instrumen penelitian. Harapannya interview ini 

akan memunculkan satu atau lebih fenomena yang tidak diperkirakan 

kemunculannya dalam perencanaan. Peserta focused group discussion 

adalah 4 homeroom teacher (HRT), 1 guru mata pelajaran, 1 operator TI, 

dan 4 orang siswa kelas VII, siswa yang diundang mewakili siswa yang 

paling antusias, siswa yang tertinggal, siswa yang mengalami kesulitan 

koneksi internet dan siswa yang menunjukkan performa menengah. 
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3.6 Disain Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dalam lima tahapan: 

3.6.1 Tahap I 

Penelitian diawali dengan survey awal, penjajakan terhadap calon subyek 

penelitian, hingga penetapan obyek evaluasi. Dalam tahapan ini, survey 

awal dilakukan terkait kemungkinan ketersediaan data dan kemungkinan 

dapat tidaknya data terkumpulkan. Survey awal ini juga mencoba 

menjajaki kemungkinan terjadinya penolakan atau penerimaan terhadap 

penelitian ini.  

3.6.2 Tahap II 

Tahap kedua adalah tahap persiapan instrumen evaluasi. Pada tahapan ini 

instrumen disusun dan diuji validitasnya dengan dua rangkaian uji 

validitas yakni; (1) validitas konstruk yang divalidasi oleh ahli dan (2) 

validitas empiris. Seluruh soal/butir kuesioner yang gugur saat validasi 

konstruk tidak diikutsertakan dalam validasi empiris. Dan seluruh 

soal/butir kuesioner yang tidak lulus dalam validasi empiris tidak 

dimasukkan sebagai butir kuesioner dalam penelitian ini. 

3.6.3 Tahap III 

Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan evaluasi. Seluruh data 

dikumpulkan sesuai dengan cara pengumpulan data yang telah 

direncanakan. Pada tahapan ini, instrumen yang telah tervalidasi 
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digunakan untuk mengevaluasi setiap ranah yang telah ditetapkan. Data 

mentah yang terkumpul diseleksi menurut kelayakan data. Data yang 

kurang lengkap akan dilengkapi atau di-reject jika terdapat kendala dalam 

upaya pemenuhan kelengkapan data, sementara data secara keseluruhan 

dianggap telah mencukupi. 

3.6.4 Tahap IV 

Tahap keempat adalah tahapan pengolahan informasi yang terkumpul 

dalam data. Setiap data diolah sesuai dengan karakteristik dari masing-

masing data. Hasil olahan data diinterpretasikan.  

3.6.5 Tahap V 

Tahap kelima adalah penyusunan laporan.  

Berikut bagan alur yang menggambarkan alur penelitian yang telah dilaksanakan.  



 

 

Gambar 3.1. 
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3.7 Instrumen Evaluasi  

Secara garis besar instrumen yang digunakan adalah: dokumen, kuesioner 

angket, kuesioner interview, lembar observasi, lembar penilaian tugas, dan tes 

mid semester. Instrumen pengumpulan data dapat terlihat dalam tabel berikut.  
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Tabel. 3.1. Perencanaan Pengambilan Data Ranah Context Evaluasi Pembelajaran Blended  Learning Kelas VII T.P. 2014-2015  
Tujuan Evaluasi Pertanyaan Evaluasi Data yang diperlukan Sumber Data Instrumen 

1.4.1.1. Mengetahui kekuatan 
dasar pijakan penggunaan 
pembelajaran  blended 
learning  

1.3.1.1. Apakah pembelajaran  
blended learning sudah 
didasarkan pada analisis 
kebutuhan? 

Analisis kebutuhan yang dilakukan 
kepala sekolah atau yayasan terkait 
munculnya program. 

Kepala Sekolah Interview 

1.4.1.2. Kesesuaian program 
dengan visi dan misi sekolah.  

1.3.1.2. Apakah pembelajaran  
blended learning sesuai dengan 
visi dan misi sekolah? 

Skor kesesuaian program dengan 
visi dan misi sekolah 

Dokumen RKAS 
sekolah 

Dokumentasi 

1.4.1.3. Dukungan seluruh 
komponen sekolah terhadap  
pembelajaran. 

1.3.1.3. Apakah pembelajaran 
matematika  blended learning 
mendapat dukungan dari 
komponen sekolah, kepala 
sekolah, guru dan siswa? 
 
 

Berbagai upaya Kepala Sekolah 
dalam mendukung pembelajaran  

Kepala Sekolah Interview 

Skor kebutuhan siswa terhadap 
program pembelajaran  blended 
learning 

100 siswa subyek 
pembelajaran di 
kelas VII 

Kuesioner 

Skor kebutuhan guru terhadap 
program pembelajaran  blended 
learning 

Dua guru 
matematika SMP IT 
Ar Raihan  

Kuesioner 

Skor kebutuhan orangtua terhadap 
program pembelajaran  blended 
learning 

Enam belas orangtua 
murid SMP IT Ar 
Raihan 

Kuesioner 

 
 
Tabel. 3.2. Perencanaan Pengambilan Data Ranah Input Evaluasi Pembelajaran  Blended Learning Kelas VII T.P. 2014-2015  

Tujuan Evaluasi Pertanyaan Evaluasi Data yang diperlukan Sumber Data Instrumen 
1.4.2.1. Kesesuaian kualifikasi 
guru yang membelajarkan 
pembelajaran matematika 
dengan   blended learning. 

1.3.2.1. Apakah kualifikasi guru 
yang membelajarkan matematika 
dengan   blended learning dan 
tenaga TI di kelas VII ini telah 
sesuai dengan Permendiknas 16 
Tahun 2007? 

Data kualifikasi guru matematika  
lulus S-1 sesuai bidang dari 
program studi terakreditasi. 

Dua Guru 
Matematika SMP 
IT Ar Raihan 

Dokumentasi 

Data kualifikasi tenaga TI lulus 
SMA dan memiliki sertifikat 
ketrampilan komputer 

Satu guru TI SMP 
IT Ar Raihan 

Dokumentasi 
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Tujuan Evaluasi Pertanyaan Evaluasi Data yang diperlukan Sumber Data Instrumen 
1.4.2.2. Ketersediaan sarana 
dan prasarana yang memadai 
untuk pelaksanaan program 
tersebut. 

1.3.2.2. Apakah terdapat 
ketersediaan sarana dan prasarana 
yang memadai untuk pelaksanaan 
program tersebut? 

Skor kesesuaian spesifikasi sarana 
prasarana dengan kebutuhan 
program. 

Petugas TI 
 

Kuesioner. 

Skor kesesuaian sarana dan 
prasarana dengan kebutuhan 

Dokumen 
Inventaris 

Dokumentasi 

Lanjutan tabel. 3.2. Perencanaan Pengambilan Data Ranah Input Evaluasi Pembelajaran  Blended Learning Kelas VII T.P. 2014-2015 
 
Tabel. 3.3. Perencanaan Pengambilan Data Ranah Process Evaluasi Pembelajaran  Blended Learning Kelas VII T.P. 2014-2015  

Tujuan Evaluasi Pertanyaan Evaluasi Data yang diperlukan Sumber Data Instrumen 
1.4.3.1. Performa guru dalam 
persiapan proses pengajaran. 
 

1.3.3.1. Apakah guru mempersiapkan 
proses pengajaran dengan memenuhi 
standar Permendiknas No. 65 Tahun 2013? 

Skor Penilaian Rencana 
Pembelajaran 

Dokumen Rencana 
Pelaksanan 
Pembelajaran (RPP) 

Pencermatan 
RPP 

1.4.3.2. Performa guru dalam 
proses pembelajaran. 
 

1.3.3.2. Apakah guru dalam melaksanakan 
proses pembelajaran telah memenuhi 
standar Permendiknas No 65 Tahun 2013? 

Skor Observasi kelas 
proses pembelajaran 

Observasi 
pembelajaran guru 

Lembar 
Observasi  

Data persentase 
kehadiran guru 

Dokumen kehadiran 
guru 

Dokumentasi 

1.4.3.3. Keterlibatan siswa 
dalam proses pembelajaran. 

1.3.3.3. Apakah keterlibatan siswa dalam 
proses pembelajaran telah sesuai dengan 
tujuan pendidikan matematika pada PP 32 
Tahun 2013? 

Skor Observasi kelas 
proses pembelajaran 

Observasi 
pembelajaran guru 

Lembar 
Observasi  

Data persentase 
kehadiran siswa 

Dokumen kehadiran 
siswa 

Dokumentasi 

 
 
Tabel. 3.4. Perencanaan Penjaringan Data Ranah Product Evaluasi Pembelajaran Blended  Learning Kelas VII T.P. 2014-2015  

Tujuan Evaluasi Pertanyaan Evaluasi Data yang diperlukan Sumber Data Instrumen 
1.4.4.1. Hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran 
matematika dengan   blended 
learning. 
 

1.3.4.1. Apakah hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika dengan   blended 
learning ini dapat ditunjukkan dalam bentuk 
nilai tes yang telah melebihi nilai KKM? 

Rerata nilai UTS siswa Dokumen Nilai Mid Dokumentasi 
Skor dalam  mid 
semester. 

Rekam hasil Mid 1 
Rekam hasil Mid 2 

Dokumentasi 
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Tujuan Evaluasi Pertanyaan Evaluasi Data yang diperlukan Sumber Data Instrumen 
1.4.4.2. Sikap siswa terhadap 
pembelajaran matematika 
dengan   blended learning. 

1.3.4.2. Apakah sikap siswa terhadap 
pelajaran matematika dalam pembelajaran 
matematika dengan   blended learning 
positif? 

Skor sikap siswa 
terhadap pembelajaran. 

100 siswa kelas VII 
yang dijadikan 
subyek pembelajaran 
matematika blended 
learnng 

Kuesioner 
sikap siswa. 

 

Tabel. 3.5. Kriteria Pada Empat Ranah pada Evaluasi Pembelajaran  Blended Learning Kelas VII T.P. 2014-2015  
Var Dimensi Sumber Data Instrumen Kriteria 

C
o
n
te
x
t 

Program didasarkan pada 
analisis kebutuhan dan visi-
misi sekolah 

Kepala Sekolah Lembar Intervew Program didasarkan pada analisis kebutuhan. 

Dokumen RKAS Dokumentasi Progam Sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Dukungan pada program 
oleh Kepala Sekolah  

Kepala sekolah Lembar Interview Dukungan berupa: 
1. Ketersediaan internet. 
2. Jumlah akses point satu untuk 50 siswa. 
3. Kondisi internet baik dan cukup untuk website 

terkait. 
4. Adanya petugas khusus maintenance. 
5. Adanya lembar job dercription petugas khusus IT. 
6. Pengawasan terkait penggunaan internet di 

sekolah. 
7. Perhatian terhadap hambatan yang muncul di 

kelas. 
Keseluruhan akan dinilai dengan Skala Likert berskala 
3 dengan Skor > 50% 

Kebutuhan siswa terhadap 
kebutuhan program 

Siswa 
 

Angket Siswa Nilai kebutuhan siswa terhadap program   > 75% 

Kebutuhan guru terhadap Guru Angket Guru Nilai kebutuhan  guru terhadap program > 75% 
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Var Dimensi Sumber Data Instrumen Kriteria 
kebutuhan program 

I
n
p
u
t 

Kualifikasi guru  Guru Matematika Dokumentasi  Permendiknas 16 Tahun 2007 
Lama mengajar guru Guru Matematika Dokumentasi Lama mengajar guru lebih dari dua tahun 
Kualifikasi staf TI Staf TI Dokumentasi Kualifikasi sesuai Permen 45 tahun 2009 
Sarana prasarana Dokumen Inventaris Dokumentasi Sarana mencukupi standar minmal pelaksanaan 

program yang dibutuhkan menurut staf TI 

P
r
o
ce
ss

 

Dokumen Perangkat 
pembelajaran 

Guru Matematika Lembar Pencermatan Dokumen perangkat pembelajaran memenuhi standar 
penilaian kurikulum 2013 dengan nilai > BAIK 

Kegiatan pembelajaran 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

Kelas Lembar Observasi Nilai observasi >BAIK 

Kehadiran siswa  Dokumen kehadiran Dokumentasi Kehadiran siswa >75% 
Kehadiran guru Dokumen kehadiran Print out finger print Kehadiran guru >75% 

P
r
o
d
u
ct

 

Siswa mampu 
mendapatkan nilai baik 
dalam UTS 

Semua siswa Nilai UTS Nilai UTS >75/100  untuk 75% siswa. 

Siswa aktif secara mandiri 
mengerjakan tugas 

Rekam Log Khan 
Academy 

Print out log komputer Pengerjaan tugas diluar  jam sekolah > 50% 

Siswa mencapai 
kompetensi yang 
diharapkan. 

Rekam Log Khan 
Academy 

Print out log komputer Jumlah skill yang diraih >100 skill dicapai oleh75% 
siswa. 

Sikap siswa terhadap 
pembelajaran positif 

Seluruh siswa Angket Nilai rerata sikap siswa > 50% 

 
Focused group discussion  4 HRT, 1 staf TI, dan 

4 siswa 
Lembar Focused group 
discussion dan rekam 
percakapan 

Interview menghasilkan usulan perbaikan dan kendala 
yang belum terangkum dalam instrumen yang telah 
dibuat. 

Lanjutan tabel. 3.5. Kriteria Pada Empat Ranah pada Evaluasi Pembelajaran  Blended Learning Kelas VII T.P. 2014-2015  
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3.7.1 Kisi-kisi Instrumen  

Berikut tabel kisi-kisi instrumen evaluasi program yang telah dilaksakan. 

Sangat dimungkinkan munculnya instrumen tambahan disebabkan 

hadirnya data lain yang berguna dalam evaluasi. 
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Tabel 3.6.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah Context 
Context 

Dimensi Indikator No Soal 
Program didasarkan pada 

analisis kebutuhan 
Program terbentuk melalui analisis permasalahan dan analisis kebutuhan yang menjadi 
jawaban dari permasalahan yang ada. 

15 

Program sesuai dengan visi 
dan misi sekolah 

Program mampu mengembangkan seluruh potensi kecerdasan siswa. Dokumentasi 
Program mencakup pola pembelajaran terpadu dan seimbang ilmu agama dan ilmu sains. Dokumentasi 
Program mampu menciptakan suasana pendidikan yang mampu membangun sikap dan akhlak 
positif. 

Dokumentasi 

Dukungan pada program dan 
kebutuhan program bagi 

Kepala Sekolah 
(Isian Terbuka) 

Sekolah menyediakan fasilitas internet sekolah 1 
Kepala Sekolah mengetahui ragam media pembelajaran yang diaplikasikan guru di sekolah 2 
Kepala sekolah mengetahui jumlah access point di sekolah 3 
Kondisi koneksi internet di sekolah cukup baik. 4 
Ada inventarisasi perangkat pembantu teknologi informasi di sekolah. 5 
Kepala sekolah telah membangun standard of procedure dalam penggunaann internet dalam 
bentuk buku petunjuk penggunaan 

6 

Sekolah menyediakan petugas khusus yang menangani akses internet. 7 
Kepala sekolah membangun job description bagi petugas TI 8 
Sekolah mengeluarkan biaya perawatan pemeliharaan media. 9 
Sekolah melakukan tindakan saat terjadi gangguan koneksi internet 10 
Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet oleg siswa dan 
guru. 

11,12 

Kepala sekolah menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan internet 13 
Kepala sekolah mengetahui hambatan dalam penggunaan internet 14 

Kebutuhan siswa terhadap 
program 

(Kuesioner pilihan tertutup) 

Siswa merasa membutuhkan program ini seiring perkembangan teknologi 1, 18 
Siswa merasa membutuhkan ketrampilan penggunaan komputer untuk masa depan  2, 5, 20 
Siswa merasa belajar dengan menggunakan komputer cukup efisien 3 
Bagi siswa sarana dan prasarana sekolah sudah cukup memadai 4 
Siswa melihat banyak variasi pembelajaran di kelas 6 
Siswa merasa mahir dalam penggunaan komputer 7, 16 
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Context 
Dimensi Indikator No Soal 

Siswa paham manfaat diadakan program pembelajaran  blended learning 8, 10 
Siswa paham kelemahan penggunaan  blended learning 9 
Siswa melihat guru pengajar sudah siap dalam pembelajaran ini 12, 15 
Siswa merasa pembelajaran  ini sama saja atau lebih ringan dibandingkan pembelajaran 
konvesional 

11, 13 

Kebutuhan guru terhadap 
program 

(Kuesioner pilihan tertutup) 

Guru merasa siswa membutuhkan program ini  1, 14, 16, 20 
Guru merasa siswa membutuhkan ketrampilan penggunaan komputer.  2, 5, 18 
Guru merasa siswa  dapat belajar dengan menggunakan komputer secara efisien 3, 13 
Bagi guru sarana dan prasarana sekolah sudah cukup memadai 4 
Guru melihat banyak variasi pembelajaran di kelas 5 
Guru melihat siswa mahir dalam penggunaan komputer 7, 19 
Guru paham manfaat diadakan program pembelajaran  blended learning 8, 10 
Guru paham kelemahan penggunaan  blended learning 9, 17 
Guru pengajar sudah siap dalam pembelajaran ini 12, 15 
Guru melihat pembelajaran  ini tidak lebih berat dibandingkan pembelajaran konvesional 11 

Lanjutan  tabel 3.6.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah Context 
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Tabel 3.7.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah  Input 
Input 

Dimensi Indikator No Soal 

Kualifikasi guru 
 

Guru lulus sebagai sarjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan 
Matematika/serumpun 

1 

Guru memiliki akta mengajar bidang Matematika 2 
Guru memiliki sertifikat pengajar Matematika 3 
IPK S-1 guru > 2.75 4 

Lama mengajar guru 
 

Masa mengajar guru > 2 tahun 5 
Guru telah memiliki NUPTK 6 
Guru mengajar mata pelajaran yang sama di 2 tahun terakhir 7 

Kualifikasi guru IT 
 

Guru lulus sebagai Diploma III jurusan ilmu komputer 1 
Memiliki sertifikat ketrampilan khusus komputer 2 
IPK > 2.75 3 

Sarana prasarana 

Server  
Intel Xeon Processor E3-1220 v2 3,1GHz, RAM 16 GB, HDD 2 TB, 2 Ethernet Gigabit Ports 

1 

Server Development 
Intel Xeon Processor E3-1220 v2 3,1GHz, RAM 16 GB, HDD 2 TB, 2 Ethernet Gigabit Ports 

2 

File Server NAS 
NAS Lenovo EMC StorCenter ix2 (HDD 2-4 TB) 

3 

Server CCTV,Absen dan Accessdoor 
Core i3 3,3GHz, RAM 4GB, HDD 500 GB 

4 

Router 
Mikrotik RB 450G 

5 

Switch Management 
D-Link DGS-1210-20 - 16 Port 10/100/1000 

6 

Switch Unmanagement 
D-Link DES-1024A/E/P - 24 Port 10/100 

7 

WAP Outdoor 1 WAP per 50 user 8 
WAP Indoor  1 WAP per 50 user 9 
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Input 
Dimensi Indikator No Soal 

Lemari Server ABBA 10 
US APC 
SURTD3000Xli 

11 

Sistem Operasi 
Vmware ESXi 5.1 

12 

Sistem operasi 
Windows Server 2008 R2 64Bit 

13 

Sistem Operasi 
Windows 7/8.1 Pro 64Bit 

14 

1 notebook per siswa 15 
1 notebook per guru 16 

Lanjutan  tabel 3.7.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah  Input 
 

 

Tabel 3.8.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah Process 
Process 

Dimensi Indikator No Soal 
Dokumen Perangkat 
pembelajaran 
 

Tertulis satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran dan jumlah pertemuan 1 
Terdapat kompetensi Inti 2 
Terdapat Kompetensi Dasar 3 
Rumusan Indikator sesuai dengan Kompetensi Dasar 4 
Kata kerja operasional sesuai dengan kompetensi yang diukur 5 
Rumusan sesuai dengan aspek pengetahuan 6 
Rumusan sesuai dengan aspek ketrampilan 7 
Rumusan Tujuan Pembelajaran sesuai dengan KD 8 
Rumusan Tujuan Pembelajaran sesuai dengan indikator 9 
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Process 
Dimensi Indikator No Soal 

Tujuan pembelajaran sesuai dengan audience, behavior, condition dan degree. 10 
Materi ajar dipilih sesuai KD 11 
Materi ajar dipilih sesuai tujuan pembelajaran 12 
Materi ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik 13 
Materi ajar runtut 14 
Sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran 15 
Sumber beralaj sesuai dengan materipembelajaran 16 
Sumber belajar sesuai dengan pendekatan saintifik 17 
Sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik 18 
Media sesuai tujuan pembelajaran 19 
Media sesuai dengan materi pembelajaran 20 
Media sesuai dengan pendekatan saintifik 21 
Mediasesuai dengan karakteristik peserta didik 22 
Penggunaan  blended learning sesuai dengan tujuan pembelajaran 23 
Penggunaan  blended learning sesuai dengan karakteristik materi 24 
Metode pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran 25 
Metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik 26 
Metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik 27 
Skenario menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang jelas. 28 
Kesesuaiankegiatan dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasikan informasi, mengkomunikasikan) 

29 

Kesesuaian dengan metode pembelajaran 30 
Kesesuaian dengan sistematika materi 31 
Kesesuaian alokasi waktu dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup dengan 
cakupan materi. 

32 

Bentuk, tehnik dan instrumen penilaian pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi 33 
Bentuk, tehnik dan instrumen penilaian sikap sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi 34 
Bentuk, tehnik dan instrumen penilaian pengetahuan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi 35 
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Process 
Dimensi Indikator No Soal 

Bentuk, tehnik dan instrumen penilaian ketrampilan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi 36 

Kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 

 

Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam 1 
Mengaitkan materi dengan materi ajar sebelumnya 2 
Mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi 3 
Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran 4 
Menyampaikan manfaat materi pembelajaran 5 
Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik 6 
Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. 7 
Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran 8 
Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek, dan 
kehidupan nyata. 

9 

Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. 10 
Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, konkrit ke abstrak) 11 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 12 
Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 13 
Menguasai kelas 14 
Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan 
pertanyaan 

15 

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam 
mengemukakan pendapat 

16 

Melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan materi 
ajar. 

17 

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 18 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan tumbuhnya sikap positif 
(nurturant effect) 

19 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 20 
Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan peserta didik untuk mengamati 21 
Memancing peserta didik untuk bertanya apa, mengapa dan bagaimana 22 
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Process 
Dimensi Indikator No Soal 

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk mengumpulkan informasi 23 
Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk mengasosiasikan data dan informasi 
yang dikumpulkan 

24 

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk mengkomunikasikan pengetahuan 
dan keterampilan yang diperolehnya. 

25 

Menunjukkan keterampilan dalam menggunakan sumber belajar yang bervariasi 26 
Menunjukkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran 27 
Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar 28 
Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran 29 
Menghasilkan pesan yang menarik. 30 
Melaksanakan penilaian sikap 31 
Melaksanakan penilaian pengetahuan 32 
Melaksanakan penilaian keterampilan 33 
Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar 34 
Merespon positif partisipasi peserta didik 35 
Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik 36 
Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 37 
Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta dalam belajar 38 
Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 39 
Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 40 
Memfasilitasi dan membimbing peserta didik merangkum materi pelajaran 41 
Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksikan proses dan materi pelajaran 42 
Memberikan tes lisan dan tulisan. 43 
Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio 44 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan kegiatan pengayaan. 45 

Kehadiran siswa Kehadiran siswa > 75% Dokumentasi 
Kehadiran Guru Kehadiran guru > 75% Dokumentasi 
Lanjutan tabel 3.8.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah Process 
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Tabel 3.9.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Program pada Ranah Product 
Product 

Dimensi Indikator No Soal 
Siswa mendapatkan nilai baik dalam Ujian Tengah semester 75% siswa mendapatkan nilai >75/100 Dokumentasi 
Siswa aktif secara mandiri mengerjakan tugas Waktu mengerjakan tugas di luar jam sekolah > 50% Dokumentasi 
Siswa mampu membuat produk presentasi dalam Power Point Rerata nilai produk siswa >75/100 Dokumentasi 
Siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Jumlah skill yang diraih > 100 dicapai oleh 75% siswa Dokumentasi 
Sikap siswa terhadap program positif Sikap siswa terhadap kelas positif 1, 2, 3, 4, 5 

Sikap siswa terhadap pembelajaran matematika positif 6, 7, 8, 9 
Sikap siswa terhadap perolehan materi positif 10, 11, 12, 13 
Sikap siswa terhadap pengajar positif 1-13 

 

 

Tabel 3.10.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Focused Group Discussion 
Focused group discussion 

Dimensi Pertanyaan No Soal 
Persepsi partisipan terhadap program Bagaimana keseriusan teman kalian  dalam pembelajaran matematika? 1 

Apakah kalian paham dengan materi yang diajarkan? 2 
Permasalahan yang muncul sebagai akibat 
diberlakukannya program 

Apa saja kendala yang muncul saat pembelajaran? 
3 

Kelemahan/kekurangan yang terjadi saat 
pelaksanaan program 

Apa kelemahan pembelajaran ini? 
Menurut kalian apa kekurangan pembelajaran matematika menggunakan 
komputer dan internet? 

4, 8 

Kemudahan yang diperoleh audiens dari program Apakah penggunaan edmodo dan Khan Academy cukup membantu dalam 
mengingat pelajaran? 
 

5, 6,7 
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Focused group discussion 
Dimensi Pertanyaan No Soal 

Kemudahan apa yang Anda peroleh dari pelaksanaan program ini? 
 
Apakah situs Khan Academy cukup membantu dalam melakukan latihan 
ketrampilan menyelesaikan soal? 

Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan 
komputer 

Menurut kalian, apa kelebihan pembelajaran matematika menggunakan komputer 
dan internet? 

9 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai 

Apakahperalatan di SMP IT Ar Raihan telah mencukupi untuk pembelajaran  ini? 
10 

Usulan beberapa perbaikan dalam pelaksanaan 
program 

Apakah Anda memiliki usulan guna perbaikan program ke depan? 
11 

Kelayakan program untuk diteruskan. Apakah program ini layak untuk diteruskan? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
apakah Anda memiliki saran untuk perbaikan program ini? 

12 

Lanjutan tabel 3.10.  Tabel Kisi-kisi Instrumen Focused Group Discussion
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3.7.2 Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Uji validitas dan reliabilitas secara lengkap hanya dilakukan pada 

instrumen kuesioner untuk siswa. Kuesioner untuk guru dan orang tua 

hanya dilakukan validitas isi dan konstruk. Instrumen kuesioner kebutuhan 

siswa terhadap pembelajaran blended learning dan kuesioner sikap siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas isi, 

konstruk dan empiris. 

3.7.2.1 Validitas 

Uji validitas instrumen yang telah dilakukan adalah content validity dan 

construct validity diuji oleh expert judgment  yakni Dr. Herpratiwi, 

M.Pd. Seluruh instrumen divalidasi secara isi dan konstruk. Untuk 

instrumen kuesioner kebutuhan dan sikap siswa diaplikasikan pada 

populasi selain populasi yang telah dievaluasi untuk validasi empiris.  

Setelah secara konsep validitas konten dan konstruk diuji, instrumen 

masuk ke Uji Validasi Empirik. Yakni dengan menguji instrumen ke 

populasi lain di MTsN Sidoharjo, Sidomulyo. Populasi yang berjauhan 

sengaja diambil agar meminimalisasi kemungkinan terjadinya kebocoran 

soal. Hasilnya dianalisis menggunakan Korelasi Product Moment 

Pearson. 

��� =
�∑�� − 
∑��
∑��

��∑�� − 
∑�����∑�� − 
∑����
 



109 

 

 

 

Hasil validitas empiris instrumen kebutuhan siswa dan sikap siswa adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.11. Hasil Validitas Empiris Instrumen Kebutuhan Siswa(56 responden) 

No Pernyataan r t hitung t tabel Vali
ditas 

1 
Kemajuan teknologi menuntut 
pembelajaran jenis ini dilakukan 

0.114966 0.850465 2.00654 
tidak 
valid 

2 
Saya sangat membutuhkan Komputer 
untuk masa depan saya 

0.355976 2.799245 2.00654 valid 

3 
Belajar dengan menggunakan 
komputer tidak efisien 

0.399314 3.200593 2.00654 valid 

4 
Sarana sekolah sudah cukup memadai 
untuk menjalankan program ini. 

0.069219 0.509877 2.00654 
tidak 
valid 

5 Mahir komputer tidak terlalu penting 0.512446 4.385249 2.00654 valid 

6 
Banyak variasi pembelajaran yang 
bisa dilakukan 

0.355986 2.799332 2.00654 valid 

7 Komputer  itu mudah. 0.297251 2.287744 2.00654 valid 

8 
Saya belum paham apa manfaat 
diadakannya program pembelajaran 
Matematika seperti ini 

0.258966 1.970218 2.00654 
tidak 
valid 

9 
Jika listrik mati, tidak ada gunanya 
komputer di tangan 

0.433497 3.534947 2.00654 valid 

10 
Program ini hanya untuk 
meningkatkan image saja. 

0.519465 4.467297 2.00654 valid 

11 
Program belajar dengan komputer  ini 
menyulitkan saya belajar Matematika 

0.600691 5.521274 2.00654 valid 

12 
Saya yakin dewan guru sudah siap 
dengan pembelajaran jenis ini 

-0.010026 -0.073678 2.00654 
tidak 
valid 

13 
Pembelajaran seperti itu memaksa 
saya untuk menguras energi dua kali 
lipat 

0.584664 5.295834 2.00654 valid 

14 Program ini sangat bermanfaat. 0.664140 6.528037 2.00654 valid 

15 

Saya melihat software pendukung 
pembelajaran belum sepenuhnya 
mendukung pembelajaran 
Matematika 

0.253937 1.929291 2.00654 
tidak 
valid 

16 
Setelah lulus, ketrampilan komputer 
tidak akan bermanfaat apa-apa.. 

0.474507 3.961251 2.00654 valid 

17 
Belajar dengan komputer hanya 
membuat saya bermain game dan 
tidak belajar 

-0.259394 -1.973707 2.00654 
tidak 
valid 

18 
Tanpa ada program ini, siswa akan 
mahir komputer dengan sendirinya. 

0.049090 0.361171 2.00654 
tidak 
valid 

19 Saya tidak suka komputer 0.552671 4.873161 2.00654 valid 

20 
Saya rasa,  Komputer adalah sesuatu 
yang jarang digunakan saat saya 
keluar dari sekolah 

0.651443 6.309647 2.00654 valid 
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Tabel 3.12. Hasil Validitas Empiris Instrumen Sikap Siswa(56 responden) 
 N

o 
ASPEK YANG DINILAI r hitung t hitung t tabel 

Valid
itas 

O
R

G
A

N
IS

A
SI

 P
E

M
B

E
L

A
JA

R
A

N
 

K
E

L
A

S 

1 
Kelas nampak telah dipersiapkan dan 
dilaksanakan dengan baik 

0.3717749 3.0499660 2.00238 valid 

2 
Guru Matematika sangat efektif dalam 
menjelaskan 

0.3114900 2.4964363 2.00238 valid 

3 
Materi Matematika nampak dipersiapkan 
dengan baik 

0.5081976 4.4938872 2.00238 valid 

4 
Aktifitas dan topik pelajaran nampak urut 
dan tidak membingungkan 

0.4188529 3.5128838 2.00238 valid 

5 
Pelajaran secara keseluruhan tertata dengan 
baik 

0.3346014 2.7041141 2.00238 valid 

P
E

N
G

A
R

U
H

 P
E

L
A

JA
R

A
N

 
M

A
T

E
M

A
T

IK
A

 

6 
 Selama pelajaran saya mendapatkan hal 
baru 

0.1353615 1.0404586 2.00238 
tidak 
valid 

7 
Pelajaran sangat bermanfaat untuk 
perkembangan pengetahuan saya 

0.5728611 5.3227189 2.00238 valid 

8 
Saya rasa pelajaran sangat menantang dan 
menyemangati saya 

0.5681298 5.2576779 2.00238 valid 

9 
Pelajaran ini meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman saya 

0.6190711 6.0034327 2.00238 valid 

N
IL

A
I 

P
E

L
A

JA
R

A
N

 10 
Saya mempelajari dan memahami 
ketrampilan yang diajarkan 

0.5137118 4.5600021 2.00238 valid 

11 
Saya mendapatkan apa yang saya inginkan 
saat pelajaran berakhir 

0.4898175 4.2787699 2.00238 valid 

12 
Saya puas dan mendapatkan sesuatu dari 
pelajaran ini 

0.6725260 6.9206712 2.00238 valid 

13 
Pelajaran ini bernilai lebih besar 
dibandingkan waktu yang terpakai 

0.3466962 2.8149496 2.00238 valid 

P
E

N
G

A
JA

R
 S

E
B

A
G

A
I 

P
A

N
U

T
A

N
 

1 
Pengajar sangat antusias memberikan 
pelajaran 

0.1829187 1.4169742 2.00238 
tidak 
valid 

2 Pengajar sangat paham dengan pelajarannya 0.4496893 3.8342909 2.00238 valid 

3 
Pengajar mendorong siswa untuk menerima 
tantangan 

0.3743999 3.0749976 2.00238 valid 

4 
Pengajar mendorong melakukan sesuatu 
untuk kemajuan kami 

0.5883927 5.5419271 2.00238 valid 

5 
Pengajar selalu memberikan contoh yang 
baik untuk diikuti 

0.6337412 6.2393640 2.00238 valid 

IN
ST

R
U

C
T

O
R

/P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
 

R
A

P
P

O
R

T
 (

IP
R

) 6 Pengajar membuat kami merasa nyaman 0.6022409 5.7452677 2.00238 valid 

7 
Saya dapat berbicara terbuka dengan 
pengajar 

0.5652892 5.2189991 2.00238 valid 

8 Pengajar sangat ramah dan bersahabat 0.5223748 4.6654310 2.00238 valid 

9 Pengajar sangat memahami saya 0.5227247 4.6697311 2.00238 valid 

10 Pengajar menunjukkan perhatian kepada 0.4387906 3.7188614 2.00238 valid 
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 N
o 

ASPEK YANG DINILAI r hitung t hitung t tabel 
Valid
itas 

saya 

11 
Pengajar sabar mendengarkan,ia adalah guru 
yang baik 

0.5754769 5.3590185 2.00238 valid 

12 
Pengajar selalu memicu peserta untuk 
memecahkan masalah 

0.4743459 4.1035467 2.00238 valid 

13 
Pengajar memberikan saran yang baik 
kepada saya. 

0.5768306 5.3778994 2.00238 valid 

K
E

M
A

M
P

U
A

N
 D

A
N

 K
E

T
R

A
M

P
IL

A
N

 
P

E
N

G
A

JA
R

 

14 Kegiatan dan keputusan pengajar sangat adil 0.4184546 3.5088337 2.00238 valid 

15 Pengajar sangat memahami kelas 0.4895468 4.2756605 2.00238 valid 

16 
Pengajar memiliki ketrampilan tehnis yang 
baik dalam kelas 

0.5979805 5.6818750 2.00238 valid 

17 Pengajar bekerja profesional 0.4815524 4.1845298 2.00238 valid 

18 
Pengajar mampu menjelaskan dengan 
bahasa verbal yang baik 

0.5610019 5.1611356 2.00238 valid 

19 
Pengajar mempunyai gaya yang baik dan 
efektif 

0.2996183 2.3917016 2.00238 valid 

20 
Secara umum, saya rasa pengajar sangat 
bagus 

0.5390579 4.8741484 2.00238 valid 

Lanjutan tabel 3.12. Hasil Validitas Empiris Instrumen Sikap Siswa... 
 

3.7.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas juga diuji dengan mengujikan soal kepada kelas lain yang 

memiiki karakteristik yang hampir sama. Digunakan dua kelas di MTsN 

Sidoharjo Sidomulyo guna menguji reliabilitas dengan mencari indeks 

Spearman-Brown, yaitu 
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Hasil uji reliabilitas split half  Spearman-Brown baik split half responden 

maupun split half kuesioner dapat terlihat sebagai berikut. 

  



113 

 

 

 

Tabel 3.13. Hasil Uji Reliabilitas Empiris Kebutuhan Siswa (56 responden) 
No Pernyataan Validitas 

 2 Saya sangat membutuhkan Komputer untuk masa depan saya valid 

 3 Belajar dengan menggunakan komputer tidak efisien valid 

 5 Mahir komputer tidak terlalu penting valid 

 6 Banyak variasi pembelajaran yang bisa dilakukan valid 

 7 Komputer  itu mudah. valid 

 10 Program ini hanya untuk meningkatkan image saja. valid 

 11 Program belajar dengan komputer  ini menyulitkan saya belajar Matematika valid 

 13 Pembelajaran seperti itu memaksa saya untuk menguras energi dua kali lipat valid 

 14 Program ini sangat bermanfaat. valid 

 16 Setelah lulus, ketrampilan komputer tidak akan bermanfaat apa-apa.. valid 

 19 Saya tidak suka komputer valid 

 20 Saya rasa,  Komputer adalah sesuatu yang jarang digunakan saat saya keluar dari sekolah valid 

 

 

Reliabilitas Spearman Brown split half kuesioner*) 
  

 

Koefisien Reliabilitas setengah 0.583747849 
 

 

Koefisien reliabilitas keseluruhan 0.737172712 
 

 

Reliabilitas sangat tinggi 

 

Reliabilitas Spearman Brown split half responden*) 
 

 

Koefisien Reliabilitas setengah 0.677680165 
 

 

Koefisien reliabilitas keseluruhan 0.807877662 
 

 

Reliabilitas sangat tinggi 
 *) Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.2. 
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Tabel 3.14. Hasil Uji Reliabilitas Empiris Sikap Siswa (56 responden) 

No ASPEK YANG DINILAI    

     ORGANISASI PEMBELAJARAN KELAS Analisis Reliabilitas Spearman-Brown Split Half Responden 
(General) *) 1 Kelas nampak telah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik 

2 Guru Matematika sangat efektif dalam menjelaskan Koef. Rel. setengah 0.7099332 

3 Materi Matematika nampak dipersiapkan dengan baik Koef. Rel seluruhnya 0.8303637 

4 Aktifitas dan topik pelajaran nampak urut dan tidak membingungkan Reliabilitas sangat tinggi 

5 Pelajaran secara keseluruhan tertata dengan baik 
     PENGARUH PELAJARAN MATEMATIKA 
   7 Pelajaran sangat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan saya 
   8 Saya rasa pelajaran sangat menantang dan menyemangati saya Analisis Reliabilitas Spearman-Brown Split Half Kuesioner 

(per sub aspek) 9 Pelajaran ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya 
  NILAI PELAJARAN ORGANISASI PEMBELAJARAN KELAS   

10 Saya mempelajari dan memahami ketrampilan yang diajarkan Koef. Rel. setengah 0.30432130 

11 Saya mendapatkan apa yang saya inginkan saat pelajaran berakhir Koef. Rel seluruhnya 0.4666354 

12 Saya puas dan mendapatkan sesuatu dari pelajaran ini Reliabilitas sedang 

13 Pelajaran ini bernilai lebih besar dibandingkan waktu yang terpakai PENGARUH PELAJARAN MATEMATIKA   

  PENGAJAR SEBAGAI PANUTAN Koef. Rel. setengah 0.61942729 

2 Pengajar sangat paham dengan pelajarannya Koef. Rel seluruhnya 0.76499549 

3 Pengajar mendorong siswa untuk menerima tantangan Reliabilitas tinggi 

4 Pengajar mendorong melakukan sesuatu untuk kemajuan kami NILAI PELAJARAN     

5 Pengajar selalu memberikan contoh yang baik untuk diikuti Koef. Rel. setengah 0.47848992 

  INSTRUCTOR/PARTICIPANT RAPPORT (IPR) Koef. Rel seluruhnya 0.64726842 

6 Pengajar membuat kami merasa nyaman Reliabilitas tinggi 

7 Saya dapat berbicara terbuka dengan pengajar PENGAJAR SEBAGAI PANUTAN     

8 Pengajar sangat ramah dan bersahabat Koef. Rel. setengah 0.40743270 
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No ASPEK YANG DINILAI    9 Pengajar sangat memahami saya Koef. Rel seluruhnya 0.57897290 

10 Pengajar menunjukkan perhatian kepada saya Reliabilitas sedang 

11 Pengajar sabar mendengarkan,ia adalah guru yang baik INSTRUCTOR/PARTICIPANT RAPPORT (IPR) 
12 Pengajar selalu memicu peserta untuk memecahkan masalah Koef. Rel. setengah 0.66652994 

13 Pengajar memberikan saran yang baik kepada saya. Koef. Rel seluruhnya 0.79990155 

  KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN PENGAJAR Reliabilitas Tinggi 

14 Kegiatan dan keputusan pengajar sangat adil KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN PENGAJAR 
15 Pengajar sangat memahami kelas Koef. Rel. setengah 0.54848195 

16 Pengajar memiliki ketrampilan tehnis yang baik dalam kelas Koef. Rel seluruhnya 0.70841245 

17 Pengajar bekerja profesional Reliabilitas Tinggi 

18 Pengajar mampu menjelaskan dengan bahasa verbal yang baik 
   19 Pengajar mempunyai gaya yang baik dan efektif 
   20 Secara umum, saya rasa pengajar sangat bagus 
   *) Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.4. 
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3.8 Teknik Analisis Data  

Setelah strategi dan prinsip penelitian yang digunakan berjalan dengan baik 

dan data dikumpulkan, data mulai masuk kedalam analisis. Karena bentuk 

data ada yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, maka analisis data dilakukan 

dengan dua metode. 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Untuk Data Kuantitatif atau data kualitatif yang bisa di kuntitatifkan 

analisis data mencakup 3 tahapan, yakni: 

3.8.1.1 Tahap Persiapan 

Mengecek identitas kuesioner. Kuesioner dicek baik jumlah maupun 

anonimitas. Kuesioner yang memiliki identitas dihilangkan dengan 

tujuan agar tidak mempengaruhi objektifitas penelitian. 

Mengecek kelengkapan isian data. Rekaman hasil interview kelompok 

terfokus dicek kelengkapan dan kualitas audionya. Penilaian produk, 

hasil mid dicek kelengkapan isinya. Lembar yang tertinggal atau ada 

ketidaklengkapan data, maka instrumen dikembalikan ke lapangan untuk 

diisi ulang. Lembar jawaban yang dimungkinkan dilakukan pengisian 

ulang, atau lembar jawaban dengan data yang tidak lengkap terisi 

dibuang karena jumlahnya yang tidak terlalu signifikan. 
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Mengecek jenis isian data. Jika data yang terisi dalam instrumen tidak 

sesuai dengan jenis data yang diharapkan. Misalnya pada kuesioner 

angket yang tidak terisi, maka item tersebut dieliminasi. 

3.8.1.2 Tahap Tabulasi 

Dalam tahapan tabulasi ini, data diolah sesuai dengan jenis data yang 

diambil. Untuk data yang (a) berbentuk skala (seperti kuesioner sikap 

terhadap pembelajaran matematika) dilakukan penskoran (scoring), (b) 

berbentuk nilai pencapaian siswa diberikan skor dengan skala 100. 

3.8.1.3 Tahap Analisis Evaluasi 

Data kuantitatif dikumpulkan dan diolah sesuai dengan sifat data dan 

tujuan penelitian. Beberapa data yang bersifat kuantitatif adalah data 

kebutuhan warga sekolah terhadap pembelajaran  blended learning, data 

pencermatan dokumen RPP, data observasi kelas, data kehadiran siswa, 

data kehadiran guru, data sikap siswa terhadap pembelajaran, data 

aktifitas belajar mandiri online siswa (rekam log komputer) , data 

pencapaian skill siswa dalam belajar mandiri (rekam log komputer), dan 

data skor Mid 1 dan Mid 2. 

Data kebutuhan warga sekolah terhadap pembelajaran  blended learning. 

Tingkat kebutuhan siswa, orangtua dan guru terhadap pembelajaran  

blended learning dirata-rata menjadi bentuk persen. Dimana 0% 

menandakan warga sekolah sama sekali tidak membutuhkan 
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pembelajaran matematika   blended learning dan 100% menunjukkan 

warga sekolah mutlak merasa membutuhkan pembelajaran  ini. 

Data pencermatan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP). 

Data ini dianalisis dengan rumus 

����� =
�����ℎ	����

108
× 100% 

Dan penilaian dilakukan dengan menentukan peringkat sebagaimana 

tabel di bawah ini. 

Peringkat Nilai 
Amat Baik (AB) 90 < AB < 100 
Baik (B) 80 < B < 90 
Cukup (C) 70 < C < 80 
Kurang (K) K < 70 

 

Selain kuesioner skala Likert, juga disediakan isian terbuka jika assessor 

memandang perlu memberikan keterangan terkait RPP yang dievaluasi,  

Data observasi kelas. Data ini diolah dengan rumus 

����� =
#����ℎ	$%

45
× 100% 

Dan penilaian diberikan berdasarkan tabel berikut. 

Peringkat Nilai 
Amat Baik (AB) 90 < AB < 100 
Baik (B) 80 < B < 90 
Cukup (C) 70 < C < 80 
Kurang (K) K < 70 
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Selain kuesioner skala Likert, juga disediakan isian terbuka jika observer 

memandang perlu memberikan keterangan terkait observasi yang 

dilakukan,  

Data kehadiran siswa dan guru. Data ini dihitung dengan rumus 

( =
#����ℎ	�)ℎ�*���+

ℎ���	�)�#� × #����ℎ	���,�	�-��	.���
× 100% 

Data sikap siswa terhadap pembelajaran. Data ini diolah dengan 

menggunakan persentase per item soal. Skor setiap item soal dirata-rata 

dengan rumus 

( =
#����ℎ	����	�)+.	*�()���)ℎ

8 × #����ℎ	�)�(�+*)*
× 100% 

Analisis data sikap siswa terhadap guru dan pembelajaran dipisahkan 

berdasarkan guru yang mengajar. Tujuannya agar dapat terlihat sikap 

yang terbentuk dari dua guru yang berbeda meskipun dengan  

pembelajaran yang diseragamkan. 

Skor sikap setiap siswa dihitung dengan prosentase. Dengan rumus 

( =
#����ℎ	����	�)+.	*�()���)ℎ

8 × �-)�	����
× 100% 

Skor sikap dibagi menjadi beberapa sub yakni; organisasi pembelajaran 

di kelas, pengaruh pelajaran matematika, nilai pelajaran, pengajar sebagai 

panutan, sikap terhadap guru, serta kemampuan dan ketrampilan guru 
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dalam  mengajar. Tujuannya agar terihat di sisi mana siswa memiliki 

sikap paling rendah sehingga pembenahan ke depan dapat lebih 

dikerucutkan sesuai kondisi riil siswa. Seluruh skor dalam bentuk 

persentase itu dirata-rata membentuk nilai sikap kelas secara 

keseluruhan. 

Data aktifitas belajar mandiri online siswa dan perolehan skill (rekam  

log komputer). Data log komputer ini terdiri dari beberapa item data 

yakni, waktu pengerjaan belajar mandiri dan perolehan skill. Data waktu 

pembelajaran dan perolehan skill diregresikan guna melihat 

trend/kecenderungan besar penambahan skill per satuan waktu (menit). 

Tujuannya untuk mengetahui siswa mana yang berada dalam range yang 

dekat dengan garis trend, dan mana siswa yang menjadi outliner. Siswa 

outliner kemungkinannya adalah siswa yang memperoleh skill tetap 

rendah meskipun mengerjakan dalam waktu yang lama (siswa motivasi 

tinggi dengan kemampuan serap yang rendah), atau siswa yang 

memperoleh skor skill yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat 

(siswa berdaya serap tinggi), atau siswa yang memiliki kedua skor baik 

skill maupun waktu rendah (siswa dengan motivasi rendah) atau siswa 

yang memiliki skor sangat tinggi di skill dan waktu pengerjaan (siswa 

dengan motivasi tinggi) 

Data skor Mid 1 dan Mid 2. Data nilai Mid 1 adalah data dimana siswa 

dianjurkan melakukan tugas mandiri berupa latihan soal di rumah dengan 
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menggunakan website pembelajaran online tanpa menjadikan skill yang 

mereka peroleh sebagai persyaratan mengikuti Mid. Adapun nilai Mid 2 

diperoleh setelah siswa melakukan Mid 1 kemudian siswa diberitahukan 

bahwa skor minimal untuk mengikuti Mid 2 adalah 100. Nilai Mid 1 dan 

Mid dua juga diuji korelasinya dengan skill yang diperoleh siswa pada 

masing-masing tahapan. Tujuannya agar diketahui hasil nilai Mid yang 

diperoleh siswa pada level perolehan skill tertentu. 

3.8.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif seperti hasil interview dan diskusi focused group 

ditabulasikan sesuai maksud dan isi respon (jawaban) yang diberikan 

responden. Hasil digunakan sebagai penambah informasi dalam 

menginterpretasikan data kuantitatif yang ada. 

Tabel 3.15.  Rancanngan Pengolahan Data untuk Ranah Context 

 

Indikator/ 
Kriteria Evaluasi 

Bukti-
bukti 

Sumber 
Data 

Pengolahan Data 

Program 
didasarkan pada 
analisis kebutuhan 

Lembar 
Intervie
w 

Kepala 
sekolah 

( =
#����ℎ	����

21
∙ 100% 

Data kualitatif diolah dengan menggunakan skala Likert 
dan dicari nilai dukungan kepala sekolah dengan rumus 

Program sesuai 
dengan visi dan 
misi sekolah 

Arsip 
RKAS 

Dokume
n 

Data kualitatif, diolah secara kualitatif 

Masyarakat 
sekolah 
mendukung dan 
merasa 
membutuhkan 
program 

Isian 
Hasil 
Intervie
w 

Kepala 
Sekolah 

Data kualitatif, diolah secara kualitatif 

Isian 
Kuesion
er 

Siswa 
Guru 
Orangtu
a 

Instrumen divalidasi secara konstruk dan isi oleh ahli, 
dan divalidasi secara empiris menggunakan Product 
Moment/Pearson. Analisis Reliabilitas menggunakan 
Split-Half Technique dengan rumus Sprearman-Brown. 

Data dirata-rata dengan rumus 	( = 012345	6789
:

∙ 100% 

 



122 

 

 

 

 
Tabel 3.16.  Rancanngan Pengolahan Data untuk Ranah Input 

 
 
Tabel 3.17.  Rancanngan Pengolahan Data untuk Ranah Process 

 
 
Tabel 3.18.  Rancanngan Pengolahan Data untuk Ranah Product 

Indikator/ 
Kriteria Evaluasi 

Bukti-
bukti 

Sumber 
Data 

Pengolahan Data 

Kualifikasi Guru 
Matematika dari S1 
Matematika atau yang 
serumpun Kependidikan 
atau memiliki Akta IV 

Dokumen 
Guru 
Matematika 

Data kualitatif, langsung 
dibandingkan dengan standar 
kelayakan 
 

Riwayat Mengajar Guru 
lebih dari 2 tahun 

Dokumen 
Guru 
Matematika 

Kualifikasi Staf IT  Dokumen  Staf IT 
Sarana prasarana Dokumen 

inventaris 
Staf IT 

Indikator/ 
Kriteria Evaluasi 

Bukti-bukti Sumber 
Data 

Pengolahan Data 

Dokumen 
Perangkat 
Pembelajaran 
(silabus, RPP, kisi-
kisi soal) Lengkap 

Dokumen 
Perangkat 
Pembelajaran 

Guru 
Matematika 

( =
#����ℎ	����

115
∙ 100% 

Data isian dalam lembar 
pencermatan dokumen dijumlahkan 
dan dibagi jumlah item yang dinilai 
menggunakan rumus  
 

Kegiatan 
Pembelajaran yang 
sesuai dengan 
tujuan 
pembelajaran 

Materi 
Sesuai 
dengan RPP 
dan Standar 
Isi  

Siswa, 
Guru, 
Pengelolaan 
Kelas, 
Sarana, 
Lingkungan ( =

#����ℎ	����
45

∙ 100% 

Data isian dalam lembar 
pencermatan dokumen dijumlahkan 
dan dibagi jumlah item yang dinilai 
menggunakan rumus  
 

 
Kehadiran siswa 
lebih dari 75% 

Dokumen 
Presensi 
Siswa 

Dokumen 
Data kuantitatif, dihitung persentase 
kehadiran seluruh siswa 

Kehadiran guru 
lebih dari 75% 

Dokumen 
Presensi 
Guru 

Dokumen 
Data kuantitatif, dihitung persentase 
kehadiran seluruh guru matematika 
yang menjadi subyek penelitian 

Indikator/ 
Kriteria Evaluasi 

Bukti-
bukti 

Sumber 
Data 

Pengolahan Data 

Sikap siswa 
terhadap 
pembelajaran 
positif 

Lembar 
kuesioner 

Lembar 
kuesioner 

Instrumen divalidasi secara konstruk 
dan isi oleh ahli, dan divalidasi secara 
empiris menggunakan Product 
Moment/Pearson. Analisis 
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Lanjutan tabel 3.18.  Rancanngan Pengolahan Data untuk Ranah Product 

Tabel 3.19.  Rancanngan Pengolahan Data untuk Focused Group Discussion 

 

3.9 Interpretasi Data  

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka data dapat diterjemahkan dalam 

sebuah interpretasi hasil. Secara umum, data dibandingkan dengan standar 

yang telah ditetapkan (tabel 3.5). Dari proses pembandingan ini dicoba 

diturunkan hal-hal yang muncul yang memiliki dampak dalam pelaksanaan 

program.  

Reliabilitas menggunakan Split-Half 
Technique dengan rumus Sprearman-
Brown. 
Data diolah dengan memperhatikan 
guru yang mengajar. Data  sikap 
dirata-rata dan mengalikannya dengan 
100%, hasil > 50% 

Siswa 
menunjukkan 
aktivitas belajar 
online mandiri 

Rekam Log 
Komputer 

Rekam log 
di Khan 
Academy 

Data kuantitatif, penggunaan media di 
rumah per total penggunaan media > 
50% 

Siswa (75%) 
menunjukkan 
kemampuan 
menyelesaikan 100 
skills dalam Khan 
Academy  

Rekam Log 
Komputer 

Rekam log 
di Khan 
Academy 

Data kuantitatif, hasil di analisis 
regresi linier dengan data hasil ujian 
mid semester. 

Siswa (75%) 
mampu 
mendapatkan skor 
di atas KKM 
(KKM>  75) 

Dokumen 
nilai Mid 1 
danMid 2 
siswa. 

Data nilai 
Mid1 dan 
Mid 2 

Data kuantitatif,  
Data ini juga diregresikan dengan skill 
yang diperoleh siswa dalam belajar 
mandiri secara online. 

Indikator/ 
Kriteria Evaluasi 

Bukti-
bukti 

Sumber 
Data 

Pengolahan Data 

Interview 
Kelompok 
Terfokus 

Rekaman 
hasil 
focused 
group 
discussion 

Sebagian 
siswa dan 
guru 

Data kualitatif, hasil digunakan 
sebagai pelengkap kekurangan data 
terkait gejala penting yang terjadi 
selama proses implementasi  blended 
learning  di kelas. 
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Pada ranah context, penelitian hanya akan menggali apakah menurut warga 

sekolah program dirasakan perlu untuk dilaksanakan. Dan apakah bentuk 

program telah menjadi solusi dari kebutuhan yang ada. 

Pada ranah input, dilihat apakah guru, siswa, sarana dan prasarana serta 

sistem telah sepenuhnya mendukung pelaksanaan program ini. Jika belum, 

tindakan apa yang telah diambil guna menutupi kekurangan ini. 

Pada ranah process, eksplorasi dilakukan untuk menangkap performa siswa 

dalam mengikuti program, performa guru saat melaksanakan program, yang 

kesemuanya menggambarkan perjalanan proses pelaksanaan program. 

Pada ranah product, penelitian menginterpretasikan seluruh data yang 

terkumpul untuk kemudian dibandingkan, dihubungkan secara logis dengan 

data dari ranah yang lain untuk kemudian diturunkan menjadi rekomendasi 

melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan program. Data hasil skill 

dalam log komputer dan hasil ujian Mid semester dianalisis menggunakan 

model statistik regresi, agar dapat dilihat korelasi linier.  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu pembuat keputusan 

melihat prinsip-prinsip penting dalam perlakuan (treatment) di dunia 

pendidikan.  

Hasil focused group discussion digunakan untuk menangkap hal-hal yang 

tidak terduga yang muncul di tengah perjalanan pelaksanaan program. Sangat 

mungkin penelitian ini luput dalam menyediakan instrumen yang tepat untuk 
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menangkap bukti yang menunjukkan gejala yang tidak terduga. Hasil focused 

group discussion ini direkam dan disertakan sebagai data pelengkap yang 

penting dari pelaksanaan evaluasi program ini. 

Prinsip terpenting dalam evaluasi program adalah interpretasi makna hasil 

evaluasi, kesimpulan yang tergambar seringkali sangat beragam. 

Permasalahan lain adalah adanya kemungkinan bukti-bukti yang mendasari 

interpretasi yang dibangun tidak konsisten. Premis awal tesis ini memandang 

peran evaluasi program sebagai penyedia bukti (evidence) bagi pembuat 

keputusan. Sangat mungkin terjadi perbedaan interpretasi, inkonsistensi bukti 

lapangan (evidence), namun dalam hal ini evaluator hanya berperan sebagai 

penyedia informasi yang dikumpulkan secara sistematik dan menurunkannya 

menjadi interpretasi yang dianggap paling logis dalam menjelaskan bukti-

bukti yang terkumpul. Adapun pembuat keputusan (decision maker) tetap 

memiliki peluang untuk mengkritisi hasil interpretasi atau membuat 

interpretasi alternatif dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah terkumpul 

dalam proses evaluasi ini.  


