
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III . METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Pendekatan  Penelitian  

 

 

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari 

merumuskan masalah sampai dengan menarik kesimpulan (Purwanto, 2008: 

45). Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif deskriptif  untuk menghasilkan data mengenai program lesson 

study yang dilaksanakan di SMAN 5 Metro.  

 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian evaluasi. Menurut  

Arikunto (2010: 36) , penelitian evaluasi diterapkan pada objek-objek jika 

ingin mengungkapkan kualitas suatu kegiatan.  Sedangkan Wirawan (2011: 

17) menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan salah satu obyek 

evaluasi. Program adalah kegiatan yang dirancang untuk  melaksanakan 

kebijakan. Program lesson study  merupakan salah satu program di SMAN  5 

Metro. Program tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan apakah 

intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada penelitan ini akan 

melihat kualitas pelaksanaan program lesson study di SMAN 5 Metro. 
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Model penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang menggunakan model 

evaluasi sistem analisis atau sering disebut juga Management Evaluation 

Model (Wirawan, 2011: 107).  Dalam manajemen, sistem diformulasikan 

dalam bentuk proses produksi yang terdiri dari : masukan, proses, keluaran, 

akibat dan pengaruh. Dalam model tersebut setiap segmen perlu dievaluasi 

untuk menentukan nilai dan manfaat keseluruhan sistem. Dalam model 

evaluasi sistem analisis setiap jenis evaluasi dapat dilakukan secara terpisah. 

  

Mengacu pada pendapat tersebut, agar penelitian lebih terfokus maka dibatasi 

pada evaluasi proses. Evaluasi proses (dapat disebut monitoring) berkenaan 

dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional kegiatan lesson study 

berjalan secara efektif. Dalam hal ini proses yang diteliti adalah proses 

implementasi program lesson study pada mata pelajaran matematika dan 

ilmu-ilmu alam di SMAN 5 Metro meliputi: kegiatan perencanaan, 

implementasi dan refleksi.  

 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 5 Metro. Pemilihan lokasi ini sebagai 

tempat penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa sekolah tersebut sudah 

melaksanakan program lesson study. Selain itu sekolah tersebut merupakan 

tempat tugas peneliti sehingga memberi kemudahan bagi peneliti untuk 

mengambil data penelitian, selain karena keterbatasan waktu, dana serta 

tenaga. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014.  
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Objek penelitian ini adalah program Lesson Study di  SMAN 5 yang dilihat 

berdasarkan komponen proses yang berkaitan dengan evaluasi Lesson Study. 

Untuk mengungkapkan fenomena kegiatan Lesson Study di SMAN 5 Metro, 

maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh guru SMAN 5 Metro 

mata pelajaran Matematika dan ilmu-ilmu alam. Adapun rinciannya sebagai 

berikut : guru matematika sebanyak 3 orang, guru fisika sebanyak 3 orang, 

guru kimia sebanyak 3 orang, guru biologi sebanyak 3 orang.  

 

Tabel 3.1 Subjek Penelitian  

No Subjek Penelitian Jumlah 

1. Guru matematika 3 

2. Guru fisika 3 

3. Guru kimia 3 

4. Guru biologi 3 

Jumlah Total 12 

Sumber : Staf Tata Usaha SMAN 5 Metro 

 

 

Dasar pengambilan sampel dalam penelitian berpedoman pada pendapat 

Arikunto (2003:112) bahwa apabila jumlah subjeknya kurang dari 100. Lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi 

atau studi sensus. 

 

3.2. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan lesson study 

dalam pembelajaran, sehingga mampu memberikan gambaran dan 

rekomendasi kepada pihak penyelenggara pendidikan (sekolah) dan dinas 

terkait.  
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Data penelitian ini dikelompokkan  menjadi dua yaitu data primer yang 

berupa instrumen observasi sedangkan data sekunder berupa analisis 

dokumen. Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian evaluasi ini 

bersumber dari: (1) observasi kegiatan plan, do dan see  terhadap guru mata 

pelajaran MIPA (2) dokumen yang terkait dengan perangkat pembelajaran, 

lembar plan, lembar hasil observasi dan catatan refleksi. Arikunto (2004:65) 

mengklarifikasikan sumber data menjada tiga P, yaitu: 1) person berupa 

orang, pengungkapan data dilakukan dengan wawancara atau angket; 2) 

paper pengungkapan data dilakukan dengan dokumentasi; dan 3) place 

pengungkapan data dilakukan dengan observasi.  

 

Sugiyono (2008:39) mengatakan dalam penelitian kuantitatif dapat 

menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data, yang utama 

menggunakan kuesioner. Selanjutnya memperkuat dan mengecek validitas 

data hasil kuesioner tersebut, dilengkapi dengan observasi atau wawancara 

kepada responden yang telah diberi angket tersebut, atau orang lain yang 

memahami terhadap masalah yang diteliti. 

 

3.3.Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

3.3.1. Definisi Konseptual 

3.3.1.1.Evaluasi Program Lesson Study di SMAN 5 Metro 

Evaluasi program lesson study adalah kegiatan pengumpulan informasi 

terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi kegiatan lesson study 

pada guru bidang studi matematika dan ilmu-ilmu alam ( fisika, kimia dan 

biologi) di SMAN 5 Metro, selanjutnya informasi tersebut  digunakan 
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untuk menentukan  pilihan yang tepat dalam mengambil  sebuah 

keputusan. 

 

Program lesson study  di SMAN 5 Metro bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah terutama meningkatkan profesionalisme 

guru melalui inovasi-inovasi kependidikan yang dapat dikembangkan oleh 

guru bersama komunitasnya melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan 

dan refleksi. 

 

3.3.2. Definisi Operasional 

Evaluasi  proses program lesson study di SMAN 5 Metro adalah penilaian 

dan kajian seberapa jauh pelaksanaan program lesson study berjalan secara 

efektif.   

Evaluasi ini meliputi : 

1. Pelaksanaan tahap perencanaan lesson study meliputi: penetapan fokus 

/permasalahan, kolaboratif, kajian akademik, penetapan skenario 

pembelajaran, pemilihan media pembelajaran dan kelengkapan 

perangkat pembelajaran.  

2. Pelaksanaan tahap open class/ do / implementasi perencanaan meliputi: 

pembekalan observer, kelengkapan perangkat, kelengkapan, 

pelaksanaan pembelajaran, kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, 

kegiatan penutup, interaksi pembelajaran, terjadinya miskonsepsi, 

kesesuaian alokasi waktu dan keterlibatan observer. 
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3. Pelaksanaan tahapan refleksi /see meliputi: persiapan, waktu 

pelaksaan, moderator dan peranannya, guru model, observer, interaksi 

dalam diskusi , keefektifan dan revisi serta tindak lanjut. 

  

3.4. Instrumen Penelitian 

1. Kriteria Evaluasi 

Untuk mengetahui kriteria evaluasi pelaksanaan lesson study di SMAN 5 

Metro model evaluasi sistem analisis menggunakan perhitungan sebagai 

berikut: 

a) Menjumlah skor semua subjek penelitian 

b) Mencari nilai rata-rata (Mean) dan simpangan baku (Standar Deviasi) 

c) Menentukan rentangan kategori, rentangan dari yang tertinggi sampai 

terendah menggunakan skala lima. Rentangan ini bisa berbentuk huruf           

(A, B, C, D dan E) atau angka (4, 3, 2, 1 dan 0). Kategori rentangan 

dideskripsikan dengan A = baik sekali, B = baik, C = Cukup, D = Kurang,    

E = Kurang sekali/jelek. (Sudjana, 2010: 78) 

i. Mean + 1,5 SD ke atas = A ( kategori Baik Sekali ) 

ii. Mean + 0,5 SD ke atas = B ( kategori Baik ) 

iii. Mean – 0.5 SD ke atas = C ( kategori Cukup) 

iv. Mean – 1,5 SD ke atas = D ( Kategori Kurang ) 

v. Mean – 1,5 SD ke bawah = E ( Kategori Kurang Sekali/Jelek) 
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                            A                        

x  + 1,5 (SD)  =  

     B 

x   + 0,5 (SD) = 

     C    

x   - 0,5 (SD) = 

     D 

x  - 1,5 (SD) = 

     E 

 

Untuk mencari nilai rata-rata (Mean) 

               
∑ 

 
 

Jadi, untuk mencari nilai rata-rata tinggal menjumlah semua skor, kemudian 

dibagi dengan banyaknya siswa yang memiliki skor itu.  

Sedangkan untuk mencari Standar Devisiai (SD) 

   √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

Keterangan : 

SD =  Standar Devisiasi 

∑  

 
 =  Tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian N dibagi N 

(
∑ 

 
)
 

        =  semua skor dijumlahkan, dibagi N  lalu dikuadratkan 

       (Arikunto, 2010:300) 

 

Selanjutnya skor  diolah dengan menggunakan  perhitungan penilaian skala 

lima serta dikategorikan  sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Kategorisasi Skor  

No. Pedoman 

1. ≥(X+1,5.SD) 

2. (X+0,5SD) ≥ X ≤ (X+1,5.SD) 

3. (X-0,5SD) ≥ X ≤ (X+0,5.SD) 

4 (X-1,5SD) ≥ X ≤ (X-0,5.SD) 

5 < (X-1,5.SD) 

      Sumber : Arifin (2012:243) 

  

 

Kemudian skor dikonversi menjadi beberapa tingkat kriteria yaitu: baik 

sekali, baik, cukup,  kurang dan kurang sekali (jelek). Kriteria tingkat 

evaluasi pelaksanaan lesson study adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Evaluasi Sistem Analisis pada Pelaksanaan Proses Lesson 

Study di SMAN 5 Metro 

Komponen Sub Komponen Skor Kriteria 

Perencanaan 

(Plan) 

Penetapan Fokus 

(Permasalahan) 

≥ 7,67 
˃ 4,01 sampai < 7,67 
˃ 3,66  sampai < 4,01 
˃ - 0,34 sampai < 3,66 
≤ - 0,34 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kolaboratif 

≥ 10,47 
˃ 8,60 sampai < 10,47 
˃ 6,72 sampai < 10,47 
˃ 4,85 sampai < 6,72 
≤ 4,85 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kajian Akademik 

≥ 8,42 
˃ 5,25 sampai < 8,42 
˃ 2,08 sampai < 5,25 
˃ -1,58 sampai < 2,08 
≤ -1,58 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Penetapan 

Skenario 

Pembelajaran 

≥ 12,00 
˃ 10,44 sampai < 12,00 
˃ 8,88 sampai <10,44 
˃ 7,33 sampai < 8,88 
≤ 7,33 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Pemilihan Media 

Pembelajaran 

≥ 9,92 
˃ 8,36 sampai < 9,92 
˃ 6,80 sampai < 8,36 
˃ 5,23 sampai <6,80 
≤ 5,23 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kelengkapan 

Perangkat 

Pembelajaran 

≥ 20,75 
˃ 18,69 sampai < 20,75 
˃ 16,63sampai < 18,69 
˃ 14,57 sampai < 16,63 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
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Komponen Sub Komponen Skor Kriteria 

≤ 14,5 Jelek 

Pelaksanaan 

Open 

Class/Do 

Pembekalan 

Observer 

≥ 3,06 
˃ 1,91 sampai < 3,06 
˃ 0,75 sampai < 1,91 
˃ -0,39 sampai < 0,75 
≤ -0,39 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kelengkapan 

Perangkat 

≥ 24,08 
˃ 21,91sampai < 7,67 
˃ 19,74 sampai < 21,91 
˃ 17,58 sampai < 19,74 
≤ 17,58 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kelengkapan 

Open Class 

≥ 11,42 
˃ 9,36 sampai < 11,42 
˃ 7,30 sampai < 9,36 
˃ 5,24 sampai < 7,30 
≤ 5,24 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

secara 

individual/tim 

≥ 5,69 
˃ 5,12 sampai < 5,69 
˃ 4,54 sampai < 5,12 
˃ 3,96 sampai < 4,54 
≤ 3,96 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kegiatan Awal 

Pembelajaran 

≥ 9,56 
˃ 7,13 sampai < 9,56 
˃ 4,70 sampai < 7,13 
˃ 2,27 sampai < 4,70 
≤ 2,27 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kegiatan Inti 

≥ 17,71 
˃ 15,90 sampai <17,71 
˃ 14,09 sampai <15,90 
˃ 12,28 sampai <14,09 
≤ 12,28 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kegiatan Penutup 

≥ 11,42 
˃ 9,36sampai <11,42 
˃ 7,30 sampai <9,36 
˃ 5,24sampai <7,30 
≤ 5,24 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Interaksi Dalam 

Pembelajaran 

≥ 16,74 
˃ 12,97 sampai <16,74 
˃ 9,19 sampai <12,97 
˃ 5,41 sampai <9,19 
≤ 5,41 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Terjadinya 

Miskonsepsi 

≥ 5,36 
˃ 4,12 sampai <5,36 
˃ 2,87 sampai <4,12 
˃ 1,63 sampai <2,87 
≤ 1,63 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Kesesuaian ≥ 4,63 Baik sekali 
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Komponen Sub Komponen Skor Kriteria 

Alokasi Waktu ˃ 4,21 sampai < 4,63 
˃ 3,78 sampai < 4,21 
˃ 3,36 sampai < 3,78 
≤ 3,36 

Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Keterlibatan 

Observer 

≥ 7,30 
˃ 5,38 sampai < 7,30 
˃ 3,45 sampai < 5,38 
˃ -0,96 sampai < 3,45 
≤ -0,96 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Refleksi/See 

 
Persiapan 
 

≥ 7,30 
˃ 4,54 sampai < 7,30 
˃ 1,78 sampai < 4,54 
˃ -0,97 sampai < 1,78 
≤ -0,97 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

 
Waktu 

Pelaksanaan 
 

≥ 9,69 
˃ 8,89 sampai < 9,69 
˃ 8,10 sampai < 8,89 
˃ 7,30 sampai < 8,10 
≤ 7,30 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

 
Moderator dan 

Peranannya 
 

≥ 32,08 
˃ 19,25 sampai <  32,08 
˃ 6,41 sampai < 19,25 
˃ -6,41 sampai <  6,41 
≤ -6,41 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Guru Model 
 

 

≥ 11,21 
˃ 9,29 sampai < 11,21 
˃ 7,37 sampai <  9,29 
˃ 5,44 sampai < 7,37 
≤ 5,44 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Observer 
 

≥ 10,08 
˃ 8,47 sampai < 32,08 
˃ 6,85 sampai < 8,47 
˃ 5,24 sampai < 6,85 
≤ 5,24 
 

 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Interaksi Dalam 

Diskusi 

≥ 4,28 
˃ 3,76 sampai < 4,28 
˃ 3,23 sampai < 3,76 
˃ 2,71 sampai < 3,23 
≤ 2,71 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Keefektifan 

Diskusi 

≥ 10 
˃ 8 sampai < 10 
˃ 6 sampai < 8 
˃ 4 sampai < 6 
≤ 4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang  
Jelek 

Revisi dan Tindak 

Lanjut 

≥ 4,83 
˃ 3,50 sampai < 4,83 
˃ 2,16 sampai < 3,50 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
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Komponen Sub Komponen Skor Kriteria 

˃ 0,82 sampai < 2,16 
≤ 0,82 

Kurang  
Jelek 

Sumber : Perhitungan Hasil Analisis Komponen Proses Nilai Mean dan 

Standar Deviasi 

 

2. Kisi-Kisi Instrumen 

 

Instrumen monitoring dan evaluasi program lesson study ini dikembangkan 

dengan tujuan agar memiliki alat untuk menghimpun informasi sebagai bahan 

masukan dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan. Instrumen didasarkan 

pada kisi-kisi instrumen yang aspek-aspek penilaiannya disesuaikan dengan 

ruang lingkup variabel yang akan diukur. Instrumen penelitian yang 

digunakan bersumber dari instumen monev lesson study di LPTK yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian 

Pendidikan Nasional Tahun 2010 yang dimodifikasi. 

 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian untuk tahapan perencanaan lesson 

study ditampilkan oleh tabel 3.4 sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Kisi-kisi  Observasi Tahapan Perencanaan Lesson Study  

Dimensi 

Evaluasi 

Indikator No Butir Jumlah Informan Instrumen 

Tahap plan 

(perencanaan) 

Penetapan 

fokus lesson 

study 

1-2 2 Guru pedoman 

observasi 

Kolaboratif 3-6 4 Guru pedoman 

observasi 

Kajian 

akademik 

7-8 2 Guru pedoman 

observasi 

Penetapan 

skenario 

pembelajaran 

9-11 3 Guru pedoman 

observasi 

Pemilihan 

media 

12-13 2 Guru pedoman 

observasi 

Kelengkapan 

perangkat 

14-17 4 Guru pedoman 

observasi 
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Kisi-kisi instrumen penelitian untuk tahapan open class (do)  lesson study 

ditampilkan oleh tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Kisi-kisi Observasi Tahapan Pelaksanaan Open Class  

Dimensi 

Evaluasi 

Indikator No 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Tahapan 

pelaksanaan 

open class 

Pembekalan 

observer 

1 1 Guru pedoman 

observasi 

dan 

dokumentasi 

Kelengkapan 

perangkat 

2-6 5 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Kelengkapan 

buka kelas 

7-8 2 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

secara 

individual/tim  

9 1 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Kegiatan 

pembelajaran 

10-17 8 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Interaksi 

dalam 

pembelajaran 

18-20 3 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Terjadinya 

miskonsepsi 

21-23 4 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Kesesuaian 

alokasi waktu 

24 1 Guru pedoman  

observasi 

dan 

dokumentasi 

Keterlibatan 

observer 

25-26 2 Guru pedoman  

observasi 

dokumentasi 

 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian untuk tahapan refleksi lesson study 

ditampilkan oleh tabel 3.6 sebagai berikut 
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Tabel 3.6. Kisi-kisi Observasi Tahapan Pelaksanaan Refleksi  

Dimensi 

Evaluasi 

Indikator No 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Tahap 

refleksi 

Persiapan refleksi 1-2 2 Guru pedoman 

observasi  

Waktu 

pelaksanaan 

3-4 2 Guru pedoman 

observasi  

Moderator dan 

peranannya 

5-8 4 Guru pedoman 

observasi  

Guru Model 9-10 2 Guru pedoman 

observasi  

Observer 11-13 3 Guru 

observer 

pedoman 

observasi  

Interaksi dalam 

diskusi 

14 1 Guru pedoman 

observasi  

Keefektifan 15-16 2 Guru pedoman 

observasi  

Revisi dan tindak 

lanjut 

17 1 Guru pedoman 

observasi  

Pedoman observasi selengkapnya terlampir di lampiran 1 sampai 3 

 

 

3.4.1. Validitas Instrumen 

 

Uji validitas  digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Validitas instrumen dalam penelitian ditekankan pada validitas kriteria 

dimana validitas ini menyangkut masalah tingkatan dimana skala yang 

digunakan mampu memprediksi suatu variabel yang dirancang sebagai 

kriteria .  

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pedoman 

monitoring dan evaluasi kegiatan lesson study di LPTK yang diterbitkan 

oleh DIKTI tahun 2010. Uji coba instrumen dilakukan pada guru SMAN 5 

Metro bidang studi di luar matematika dan ilmu-ilmu alam yang juga telah 

mengikuti sosialisasi dan diklat lesson study. Responden yang digunakan 
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dalam pengujian validitas ini sebanyak 8 responden. Hasil uji validitas 

menggunakan aplikasi SPSS 16 . 

 

Menurut Prayitno, Duwi (2012: 101), metode pengambilan keputusan 

untuk uji validitas sebagai berikut : 

 

1. Berdasar signifikansi 

Jika signifikansi > 0,05 maka item dinyatakan tidak valid, dan jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka item dinyatakan valid. Dari output dapat 

diketahui nilai signifikansi tiap item dengan skor total nilai Sig (2-

tailed). 

 

2. Berdasarkan nilai korelasi 

Jika pengambilan keputusan berdasarkan nilai korelasi, maka harus 

dicari dulu nilai r tabelnya. r tabel dapat dilihat pada tabel statistik 

dengan uji 2 sisi dengan, pada N atau df = n – 2. Hasil perhitungan 

setiap item dianalisis dari hasil r hitung jika lebih besar dari r tabel  

dengan df = n – 2 baik pada taraf signifikan 1 % atau yang 5 % maka 

item tersebut kategori valid  namun jika r hitung lebih kecil dari r tabel 

maka item tersebut tidak valid.  

 

Hasil uji validitas responden dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 

diperoleh hasil output sebagai berikut dengan rtabel 0,754. Instrumen 

pelaksanaan plan/perencanaan kegiatan lesson study diperoleh indeks 

alpha sebesar 0,981, angket pelaksanaan open class/do kegiatan lesson 
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study diperoleh indeks alpha sebesar 0,987, instrumen pelaksanaan 

see/refleksi kegiatan lesson study diperoleh indeks alpha 0,985 .  

 

Berdasarkan hasil output pengolahan data dengan SPSS 16 diketahui nilai 

signifikansi tiap item dengan skor total pada nilai Sig (2-tailed) < 0,05, 

maka semua butir soal instrumen dapat digunakan. ( Data terlampir ). 

 

Sedangkan berdasarkan nilai korelasi, yang terlebih dahulu dicari nilai r 

tabel yang dilihat pada tabel statistik dengan uji N = 7 didapat nilai r tabel 

= 0,754.  

 

Selanjutnya dibandingkan antara r hitung dengan r tabel sebagai berikut : 

1. Jika nilai r hitung < r tabel (0,754), maka butir soal dinyatakan tidak 

valid 

2. Jika nilai r hitung > r tabel (0,754), maka butir soal dinyatakan  valid. 

Dari output dapat diketahui nilai korelasi tiap butir dengan skor total pada 

nilai Pearson Correlation. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai r 

hitung > r tabel, maka semua butir soal dapat digunakan. 

 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Responden Untuk Instrumen 

Plan/Perencanaan Lesson Study 

Butir item Skor 

Total 

Validitas 

item 

item 1 Pearson Correlation .905
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 7 

item 2 Pearson Correlation .858
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 7 

item 3 Pearson Correlation .858
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 7 

item 4 Pearson Correlation .968
**

 Valid 
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Butir item Skor 

Total 

Validitas 

item 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 7 

item 5 Pearson Correlation .858
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 7 

item 6 Pearson Correlation .821
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,024 

N 7 

item 7 Pearson Correlation .768
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,044 

N 7 

item 8 Pearson Correlation .905
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 7 

item 9 Pearson Correlation .866
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,012 

N 7 

item 10 Pearson Correlation .935
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 7 

item 11 Pearson Correlation .858
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 7 

item 12 Pearson Correlation .935
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 7 

item 13 Pearson Correlation .968
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 7 

item 14 Pearson Correlation .935
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 7 

item 15 Pearson Correlation .773
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,041 

N 7 

item 16 Pearson Correlation .935
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 7 

Item 17 Pearson Correlation .905
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 7 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



92 

 

Analisis hasil uji validitas untuk instrumen untuk pelaksanaan 

perencanaan/plan kegiatan lesson study dapat dilihat pada lampiran 30. 

  

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Responden Untuk Instrumen Pelaksanaan 

Do/Open Class Lesson Study 

Butir item Skor 

Total 

Validitas 

item 

item 1 Pearson Correlation .812
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 7 

item 2 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 3 Pearson Correlation .780
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,039 

N 7 

item 4 Pearson Correlation .957
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 7 

item 5 Pearson Correlation .957
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 7 

item 6 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 7 Pearson Correlation .916
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 7 

item 8 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 9 Pearson Correlation .875
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 7 

item 10 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 11 Pearson Correlation .957
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 7 

item 12 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 13 Pearson Correlation .780
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,039 
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Butir item Skor 

Total 

Validitas 

item 

N 7 

item 14 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 15 Pearson Correlation .819
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,024 

N 7 

item 16 Pearson Correlation .812
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 7 

Item 17 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 18 Pearson Correlation .916
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 7 

item 19 Pearson Correlation .837
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,019 

N 7 

item 20 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 21 Pearson Correlation .923
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

Item 22 Pearson Correlation .855
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,014 

N 7 

item 23 Pearson Correlation .780
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,039 

N 7 

item 24 Pearson Correlation .780
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,039 

N 7 

item 25 Pearson Correlation .780
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,039 

N 7 

item 26 Pearson Correlation .855
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,014 

N 7 

Item 27 Pearson Correlation .916
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 7 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



94 

 

 

Analisis  hasil uji validitas untuk instrumen untuk pelaksanaan open 

class/do  kegiatan lesson study dapat dilihat pada lampiran 32. 

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Responden untuk Instrumen Pelaksanaan 

refleksi/see  Lesson Study 

Butir item Skor 

Total 

Validitas 

item 

item 1 Pearson Correlation .917
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 7 

item 2 Pearson Correlation .865
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,012 

N 7 

item 3 Pearson Correlation .945
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 7 

item 4 Pearson Correlation .943
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 7 

item 5 Pearson Correlation .965
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 7 

item 6 Pearson Correlation .971
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 7 

item 7 Pearson Correlation .853
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,015 

N 7 

item 8 Pearson Correlation .898
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,006 

N 7 

item 9 Pearson Correlation .927
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 7 

item 10 Pearson Correlation .892
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,007 

N 7 

item 11 Pearson Correlation .898
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,006 

N 7 

item 12 Pearson Correlation .971
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 7 

item 13 Pearson Correlation .887
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,008 
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Butir item Skor 

Total 

Validitas 

item 

N 7 

item 14 Pearson Correlation .799
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,031 

N 7 

item 15 Pearson Correlation .965
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 7 

item 16 Pearson Correlation .862
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 7 

Item 17 Pearson Correlation .903
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 7 

 

Analisis  hasil uji validitas untuk instrumen untuk pelaksanaan refleksi/see 

kegiatan lesson study dapat dilihat pada lampiran 34. 

 

3.4.2. Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah 

hasilnya tetap konsisten atau tidak jika pengukuran diulang. Untuk uji 

reliabilitas responden yang digunakan adalah responden yang memiliki 

karakteristik sama dengan subjek penelitian sehingga memperoleh data 

yang relevan. Responden yang digunakan dalam pengujian validitas ini 

sebanyak 7 responden.Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan metode Cronbach Alpha. Metode pengambilan 

keputusan untuk uji reliabilitas menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.10.  Kriteria Reliabilitas  

Interpretasi Reliabilitas Koefisien Korelasi (r) Kriteria Reliabilitas 

0,81 < 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 < 0,80 Tinggi 

0,41 < 0,60 Cukup 

0,21 < 0,40 Rendah 

0,00 < 0,21 Sangat Rendah 

Sumber : (Arikunto, 2012 : 102) 
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Semakin tinggi nilai reliabilitasnya maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian sangat baik. Hasil uji responden menggunakan aplikasi SPSS  

diperoleh hasil output sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Hasil Uji Reliabilitas Responden untuk Instrumen Perencanaan  

 Mean 

Std. 

Deviation N 

item1 3,71 ,756 7 

item2 3,57 ,787 7 

item3 3,57 ,787 7 

item4 3,43 ,787 7 

item5 3,57 ,787 7 

item6 3,71 ,756 7 

item7 3,43 ,535 7 

item8 3,71 ,756 7 

item9 3,86 ,690 7 

item10 3,57 ,535 7 

item11 3,57 ,787 7 

item12 3,57 ,535 7 

item13 3,43 ,787 7 

item14 3,57 ,535 7 

item15 3,86 ,690 7 

item16 3,57 ,535 7 

item17 3,71 ,756 7 

    
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,981 17 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha masing item di atas 

0,514 atau secara keseluruhan instrument pun dinyatakan reliabel karena 

nilai Cronbach's Alpha = 0.981. Berdasarkan kriteria reliabilitas (Arikunto 

2012 ; 102), maka termasuk dalam kategori reliabilitas sangat  tinggi. 
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Tabel 3.12  Hasil Uji Reliabilitas Responden untuk Instrumen Pelaksanaan/ 

Do Lesson Study 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

item1 3,86 ,690 7 

item2 4,00 ,577 7 

item3 4,00 ,577 7 

item4 4,14 ,690 7 

item5 4,14 ,690 7 

item6 4,00 ,577 7 

item7 4,29 ,756 7 

item8 4,00 ,577 7 

item9 4,43 ,787 7 

item10 4,00 ,577 7 

item11 4,14 ,690 7 

item12 4,00 ,577 7 

item13 4,00 ,577 7 

item14 4,00 ,577 7 

item15 4,14 ,690 7 

item16 3,86 ,690 7 

item17 4,00 ,577 7 

item18 4,29 ,756 7 

item19 4,29 ,756 7 

item20 4,00 ,577 7 

item21 4,00 ,577 7 

item22 3,86 ,378 7 

item23 4,00 ,577 7 

item24 4,00 ,577 7 

item25 4,00 ,577 7 

item26 3,86 ,378 7 

 
   

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,987 26 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha secara keseluruhan = 

0,987. Instrumenl dinyatakan reliabel .Berdasarkan kriteria reliabilitas 

(Arikunto 2012: 102), maka termasuk dalam kategori reliabilitas sangat  

tinggi. 
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Tabel 3.13  Hasil Uji Reliabilitas Responden untuk Instrumen Pelaksanaan 

Refleksi Lesson Study 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

item1 3,29 1,113 7 

item2 3,57 ,976 7 

item3 3,43 ,787 7 

item4 3,71 ,951 7 

item5 3,57 ,976 7 

item6 3,71 1,113 7 

item7 4,00 ,816 7 

item8 3,86 ,690 7 

item9 4,00 ,816 7 

item10 3,86 ,900 7 

item11 3,86 ,690 7 

item12 3,71 1,113 7 

item13 3,57 ,787 7 

item14 3,71 ,756 7 

item15 3,57 ,976 7 

item16 3,71 ,488 7 

item17 3,57 ,976 7 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,985 17 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha secara keseluruhan = 

0,985. Instrumen dinyatakan reliabel .Berdasarkan kriteria reliabilitas 

(Arikunto 2012 ; 102), maka termasuk dalam kategori reliabilitas sangat  

tinggi. 

 

3.5.Teknik Analisis Data  

Memproses data adalah mengolah data mentah menjadi sajian data yang siap 

ditafsirkan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapannya adalah (a) tabulasi 

data, dan (b) pengolahan/analisis data Arikunto (2009: 129). Kegiatan dalam 

analisis data ini terdiri dari : 
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1. Tabulasi Data 

Tabulasi merupakan coding sheet yang memudahkan peneliti dalam 

mengolah dan menganalisis  secara manual maupun komputer. Tabulasi 

ini berisikan objek yang akan diteliti dan angka-angka sebagai simbol 

dari kategori berdasarkan aspek  yang diteliti. Data mentah yang 

diperoleh dari lapangan akan bervariasi yaitu : 

a. Data yang diperoleh dengan observasi maka wujud data yang 

diperoleh berbentuk centangan dan kalimat-kalimat dari petugas. 

b. Data yang berasal dari dokumentasi maka data yang diperoleh 

berbentuk centangan, lingkaran, dicatat oleh petugas pengumpul data. 

c. Data yang digunakan dengan menggunakan angket maka data yang 

diperoleh berupa centangan atau tanda checklist pada pilihan-pilihan, 

lingkaran-lingkaran pada angka atau huruf yang disediakan dalam 

instrumen, atau kalimat-kalimat jawaban yang sifatnya kualitatif. 

 

Dari pengolahan data, didapatkan informasi yang bermakna yang 

didapatkan dari lapangan. Informasi tersebut menggambarkan kondisi 

yang ingin diketahui tentang proses dan sistem pelaksanaan Lesson Study 

di SMAN 5 Metro.  Berdasarkan informasi tersebut, evaluator 

memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijakan pendidikan yang 

terkait maupun stakeholder. 

 

Teknik analisis data kualitatif  pada penelitian evaluasi ini adalah 

meliputi tahapan : 
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1. Mereduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. (Sugiyono, 2013: 338). Data yang 

dikumpulkan awalnya masih berupa catatan mengenai angka-angka 

dan simbol-simbol yang belum beraturan, dan sukar untuk dipahami. 

Melalui reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil data 

yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan aspek-

aspek pada masing-masing komponen yang diteliti. 

 

Dari rangkuman yang dibuat ini kemudian peneliti melakukan reduksi 

data yang kegiatannya mencakup unsur-unsur spesifik termasuk (1) 

proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya 

dengan setiap kelompok data, (2) menyusun data dalam satuan-satuan 

sejenis. Pengelompokkan data dalam satuan yang sejenis ini juga 

dapat diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variabel, (3) 

membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. 

2. Display data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Data penelitian diperoleh dari hasil evaluasi terhadap setiap 

variabel penelitian berdasarkan indikator penelitian yang disusun 

menjadi instrumen penelitian. Untuk menentukan data penelitiannya 

maka dalam evaluasi diperlukan kriteria penilaian untuk setiap 

instrumen. Dari penilaian tersebut kemudian dilihat persentase pada 

setiap skor kemudian diinterpretasikan kelayakannya sesuai dengan 
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kriteria evaluasi. Rumus persentase yang digunakan menurut 

Sudijono (2009:43) adalah sebagai berikut : 

P = f/N x 100% 

Keterangan : 

f     = Frekuensi hasil observasi 

N    = Number of Case (Jumlah frekuensi keseluruhan) 

P     = Angka persentase 

 

Persentase pencapaian pada masing-masing aspek pada komponen 

penilaian (plan, do dan see), selanjutnya dikonversikan dengan tabel 

konversi nilai sesuai program lesson study sehingga diketahui 

kategori yang dicapai. Untuk memudahkan pemahaman terhadap data 

hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. 

 

Penentuan pencapaian hasil persentase evaluasi pelaksanaan lesson 

study di SMA Negeri 5 Metro menggunakan pendapat Arikunto 

(2008: 35) yaitu  menggunakan kriteria kuantitatif tanpa 

pertimbangan yang disusun hanya dengan memperhatikan rentangan-

rentangan bilangan. Jika kondisi maksimal yang diharapkan 

ketercapaian suatu program diperhitungkan 100 % menggunakan lima 

kategori maka antara 1% dengan 100% dibagi rata sehingga 

menghasilkan kategori sebagai berikut : 

 

81% - 100%     = Baik sekali 

61 % - 80 %      = Baik 

41 % - 60%       = Cukup 
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21 % - 40 %      = Kurang  

< 21 %              = Kurang Sekali 

 

3. Menyimpulkan  

Langkah selanjutnya, setelah penyajian data adalah melakukan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, kesimpulan yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan penelitian berupa deskripsi atau gambaran yang 

awalnya masih belum jelas, setelah diteliti menjadi lebih jelas. 

Berdasarkan penyajian data terhadap hasil temuan penelitian, jika 

didukung data-data yang relevan, maka dapat dijadikan kesimpulan 

yang dapat dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


