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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif.  Artinya data yang dikumpulkan 

bukan berupa angka-angka saja, melainkan data tersebut berasal dari catatan 

lapangan (observasi), dokumentasi (analisis dokumentasi) dan kuesioner. 

Penggunaan metode penelitian didasarkan atas tujuan pokok penelitian ini, yaitu 

berusaha mendeskripsikan situasi secara komprehensif dalam konteks yang 

sesungguhnya berkaitan dengan evaluasi pembelajaran Sains Dasar berbasis 

tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia FMIPA Unila. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode evaluasi yang menggunakan model evaluasi Goal 

Oriented Evaluation untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan dengan hasil 

dari pelaksanaan program pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial dan 

Praktikum di Jurusan Kimia FMIPA Unila. Menurut Arikunto (2009: 41) model 

Goal Oriented Evaluation yang dikemukakan oleh Tyler merupakan pendekatan 

evaluasi yang menentukan peninjauan pada tujuan sejak awal kegiatan dan 

berlangsung secara berkesinambungan. Adapun prosedur pendekatan evaluasi 

Tyler sebagai berikut: 1) Perumusan tujuan yang akan diukur, 2) Pemilihan 

instrumen, 3) Pemilihan desain evaluasi, 4) Pengumpulan dan analisis data, 5) 

Interpretasi hasil. 
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Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data setelah semua kejadian 

yang dipermasalahkan berlangsung, selanjutnya kejadian-kejadian tersebut 

dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan format evaluasi model Goal Oriented 

Evaluation.  Data-data yang diperoleh melalui analisis dokumen  dan kuesioner 

untuk komponen perencanaan, observasi dan kuesioner untuk pelaksanaan dan  

penilaian pembelajaran kemudian dideskripsikan dan dianalisis agar tujuan 

pelaksanaan program pembelajaran sains dasar berbasis tutorial dan praktikum di 

Jurusan Kimia FMIPA Unila dapat terdeskripsi secara jelas dan benar. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung pada 

bulan Oktober sampai dengan Desember 2013. 

3.3 Objek dan Subjek Penelitian 

 

Objek yang akan diteliti meliputi komponen evaluasi pembelajaran berbasis 

tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia FMIPA Unila dengan model evaluasi 

berorientasi pada tujuan (Goal Oriented Evaluation). Subjek penelitian yang 

digunakan adalah mahasiswa kimia semester 1 angkatan 2013 sejumlah 44 orang. 

Subjek penelitian ini yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian. 

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan  

kualitatif yang bersifat non parametrik yang diperoleh sebagai data primer 
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(dikumpulkan langsung oleh peneliti) dan data sekunder (berupa dokumen-

dokumen yang mendukung penelitian).  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

yaitu: 

1. Observasi 

Observasi yang akan dilakukan dalam pegumpulan data adalah dengan 

observasi partisipasi atau langsung yaitu cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut. Observasi langsung dan partisipasi digunakan untuk penelitian yang 

telah direncanakan secara sistematik tentang bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia 

FMIPA Unila. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, 

perilaku, perkembangan tentang pelaksanaan pembelajaran Sains Dasar 

berbasis tutorial dan praktikum sehingga tidak menggantungkan data dari 

ingatan seseorang. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. 

Subjek penelitiannya adalah mahasiswa. 

2. Dokumentasi (Analisis Dokumen) 

Metode dokumetasi dilakukan untuk pengumpulan data dengan meneliti 

catatan-catatan penting yang sangat erat hubunganya dengan objek penelitian 

seperti perangkat pembelajaran tutorial dan praktikum (Siabus dan SAP, 

penutun tutorial dan penuntun praktikum dll). Tujuan digunakan metode ini 

untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang perencanaan dan 

penilaian pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia 
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FMIPA Unila. Instrument yang digunakan adalah check list. Subjek yang 

akan menganalisis adalah dosen mata kuliah Sains Dasar. 

3. Kuesioner 

Pada penelitian ini metode kuesioner digunakan untuk memperoleh data 

secara tertulis terhadap pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran Sains Dasar 

berbasis tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia FMIPA Unila. Pada 

penelitian digunakan sejumlah kuesioner langsung yang dijawab oleh 

informan/responden dalam bentuk kuesioner tertutup (terdapat alernatif 

jawaban yang dipilih). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Subjek 

penelitian yang akan menilai adalah dosen mata kuliah Sains Dasar, asisten 

dan mahasiswa.  

3.5 Definisi Konseptual dan Operational Variabel 

3.5.1 Definisi konseptual 

 

3.5.1.1 Evaluasi Program Pembelajaran Berbasis Tutorial dan Praktikum 

pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 
 

Evaluasi program pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum adalah kegiatan 

penelitian evaluatif terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia 

FMIPA Unila.  

3.5.1.2 Tutorial dan Praktikum pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan 

Kimia FMIPA Unila 
 

Tutorial pada perkuliahan Sains Dasar adalah kegiatan diskusi yang dilakukan 

oleh mahasiswa dalam membahas suatu masalah tertentu secara ilmiah 
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berdasarkan pengetahuan sains (Fisika, Kimia, Biologi) sesuai dengan penuntun 

tutorial. Praktikum pada perkuliahan Sains Dasar adalah kegiatan praktik pasca 

teori yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan naskah akademik dan 

penuntun praktikum.  

3.5.2 Definisi Operasional  

3.5.2.1 Evaluasi Program Pembelajaran Berbasis Tutorial pada 

Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 
 

Evaluasi program pembelajaran berbasis tutorial pada perkuliahan Sains Dasar 

adalah penilaian terhadap: 

1. Perencanaan program pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial di Jurusan 

Kimia FMIPA Unila adalah penilaian validator terhadap Silabus dan SAP 

tutorial buatan dosen, penyususnan tema tutorial, dokumentasi inventarisasi 

dan identifikasi kebutuhan pelaksanaan tutorial dengan teknik pelaksanaan 

disesuaikan dengan standar perencanaan perkuliahan bermutu Universitas 

Lampung.  

2. Pelaksanaan program pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial dalam 

penilaian observer terhadap langkah-langkah tutorial dilaksanakan 

pembahasan kasus/masalah yang ada di hand out tutorial Sains Dasar dengan 

tahapan klarifikasi istilah yang tidak lazim, mendefinisikan masalah, 

brainstorming, analisis masalah, merumuskan objek pembelajaran, serta 

pelaporan.  
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3. Penilaian program pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial di Jurusan 

Kimia FMIPA Unila meliputi penilaian kehadiran, etika, kedisiplinan, 

aktivitas, laporan dan ujian akhir tutorial.  

3.5.2.2 Evaluasi Program Pembelajaran Berbasis Praktikum pada 

Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 
 

Evaluasi program pembelajaran berbasis praktikum pada perkuliahan Sains Dasar 

adalah penilaian terhadap: 

1. Perencanaan program pembelajaran Sains Dasar berbasis praktikum di Jurusan 

Kimia FMIPA Unila adalah penilaian validator terhadap perumusan Silabus 

dan SAP praktikum buatan dosen, penyususnan materi praktikum, 

dokumentasi inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pelaksanaan praktikum 

dengan teknik pelaksanaan disesuaikan dengan standar perencanaan praktikum 

bermutu Universitas Lampung. 

2. Pelaksanaan praktikum dalam penilaian observer terhadap Antusias 

mahasiswa dalam mengikuti praktikum, interaksi mahasiswa dengan 

mahasiswa lainya, aktivitas mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum tentang 

materi praktikum yang ada dalam buku panduan praktikum Sains Dasar.  

3. Penilaian program pembelajaran Sains Dasar berbasis praktikum di Jurusan 

Kimia FMIPA Unila meliputi penilaian kehadiran, keterampilan, pre test, pos 

test, laporan dan ujian akhir praktikum. Evaluasi penilaian sesuai dengan 

standar penilaian praktikum bermutu Universitas Lampung. 
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3.6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan lengkap dan 

akurat dalam penelitian ini adalah instrumen penelitian yang dapat  membantu 

dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengukuran data. Penelitian ini 

menggunakan skala sikap dalam pengumpulan datanya.  

Kisi-kisi instrumen menunjukkan hubungan antara variabel maupun subvariabel, 

indikator dan rancangan butir-butir. Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman 

instrumen evaluasi pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum sesuai dengan 

standar proses perkuliahan bermutu Universitas Lampung.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner Perencanaan Pembelajaran Berbasis Tutorial pada 

Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Perencanaan 

Pembelajaran 

berbasis 

Tutorial  

1. Perumusan Silabus 

dan SAP untuk 

tutorial 

1- 4 

 

 

5-11 

 

12-13 

13  Dosen, 

Kajur 

Dokumentasi 

dan 

Kuesioner 

2. Penyusunan Tema 

Tutorial 

3. Dokumentasi 

inventarisasi dan 

identifikasi kebutuhan 

pelaksanaan tutorial 

 

Tabel 3.2  Kisi-kisi Kuesioner Perencanaan Pembelajaran Berbasis Praktikum 

pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Perencanaan 

Pembelajaran 

berbasis 

praktikum  

1. Perumusan Silabus 

dan SAP untuk 

praktikum 

1-4 

 

5-11 

 

12-13 

13 Dosen, 

Kajur 

Dokumentasi 

dan 

Kuesioner  

2. Penyusunan materi 

praktikum 

3. Dokumentasi 

inventarisasi dan 

identifikasi kebutuhan 

pelaksanaan 

praktikum 
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Tabel 3.3  Kisi-kisi Observasi dan Kuesioner Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

Tutorial pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

berbasis 

tutorial  

1. Mendefinisikan 

masalah 

1-4 

 

5-8 

 

9-13 

14-19 

20-23 

24-31 

13 

 

 

Dosen, 

Asisten, 

Mahasiswa 

 

 

 

Kuesioner, 

dan 

Pedoman 

Observasi  
2. Klarifikasi istilah 

yang tidak lazim 

3. Brainstorming  

4. Analisis masalah 

5. Merumuskan objek 

pembelajaran 

6. Pelaporan 

 

Tabel 3.4  Kisi-kisi Observasi dan Kuesioner Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

Praktikum pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA 

Unila 

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Perencanaan 

Pembelajaran 

berbasis 

praktikum  

1. Antusis mahasiswa 

dalam mengikuti 

praktikum 

1-6 

 

 

 

7-10 

 

11-19 

19 Dosen, 

Asisten, 

Mahasiswa 

Kuesioner, 

dan 

Pedoman 

Observasi 2. Interaksi mahasiswa 

dengan mahasiswa 

lainnya 

3. Aktivitas mahasiswa 

dalam praktikum 

 

Tabel 3.5  Kisi-kisi Observasi dan Kuesioner Penilaian Pembelajaran Berbasis 

Tutorial pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila 

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Evaluasi/ 

Penialaian 

Pembelajaran 

berbasis 

praktikum 

1. Penilaian Kehadiran 1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 Dosen, 

Asisten, 

Mahasiswa 

Kuesioner, 

dan  

Pedoman 

Observasi 

2. Penilaian Etika 

3. Penilaian 

Kedisiplinan 

4. Penilaian Aktivitas  

5. Penilaian laporan 

6. Penilaian ujian akhir 

tutorial 

7. Administrasi data 

hasil pembelajaran 

tutorial 

7 
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Tabel 3.6  Kisi-kisi Observasi dan Kuesioner Penilaian Pembelajaran Berbasis 

Praktikum pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA 

Unila 

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah Informan Instrumen 

Evaluasi/ 

Penialaian 

Pembelajaran 

berbasis 

tutorial  

1. Penilaian kehadiran 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 Dosen, 

Asisten, 

Mahasiswa 

Kuesioner, 

dan  

Pedoman 

Observasi 

2. Penilaian aktivitas 

atau keterampilan 

3. Penilaian pre test 

4. Penilaian pos test  

5. Penilaian laporan 

6. Penilaian ujian akhir 

praktikum 

7. Administrasi data 

hasil pembelajaran 

praktikum 

7 

 

3.6.1 Validitas Instrumen  

Validitas instrumen ditekankan pada validitas isi (content validity). Data yang 

baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga 

diperoleh pengukuran yang tepat. Validitas adalah ketepatan alat pengukur serta 

ketelitian, kesamaan atau ketepatan pengukuran apa yang sebenarnya di ukur. 

Untuk menjamin tingginya validitas isi, setelah rancangan instrumen selesai 

ditulis kemudian divalidasi secara teoritik dan empirik. Validasi pertama yaitu 

validasi teoritik ditempuh melalui pemeriksaan pakar evaluasi yang menilai 

seberapa jauh ketepatan dimensi sebagai jabaran dari konstruk, indikator sebagai 

jabaran dimensi dan butir sebagai jabaran indikator. Berdasarkan hasil konsultasi 

dengan pakar, semua instrumen dapat digunakan untuk mengambil data karena 

memiliki validitas yang baik. Setelah konsep instrumen dianggap valid secara 

teoritik dilanjutkan penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji 

coba. Validasi kedua adalah uji coba instrumen di lapangan yang merupakan 

bagian dari proses validasi empirik. Instrumen diberikan kepada sejumlah 
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responden sebagai sampel yang mempunyai karakteritik sama dengan populasi 

yang ingin diukur. Jawaban responden adalah data empiris yang kemudian 

dianalisis untuk menguji validitas empiris atau validitas kriteria dari instrumen 

yang dikembangkan. 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal yaitu 

kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional atau teoritis telah 

mencerminkan apa yang diukur. Untuk menghitung validitas instrumen yaitu 

dengan cara menghitung koefisien validitas, menggunakan rumus korelasi product 

moment  dengan angka kasar sebagai berikut (Arikunto, 2012: 87) 

  
   ∑    ∑ ∑ 

√  ∑    ∑  
 
   ∑    ∑  

 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X = skor tiap item dari responden uji coba variabel X 

Y = skor tiap item dari responden uji coba variabel Y 

N = jumlah responden 

 

Hasil perhitungan validitas instrumen yaitu r yang didapat (r hitung ) lalu 

dikonsultasikan dengan r tabel product moment untuk mengetahui validnya 

instrumen. Semakin tinggi nilai rxy, maka semakin tinggi validitasnya dengan 

demikian dapat diketahui butir pertanyaan yang tidak memenuhi syarat. Hasil 

perhitungan korelasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan koefisien korelasi 

r product moment dari Person untuk mengetahui valid atau tidaknya butir 

instrumen. Selain itu, dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows 
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16.0 dengan penafsiran nilai r hitung pada output kolom corrected item total 

correlation dengan ketentuan.  

a. r-hitung > r-tabel artinya korelasi bersifat signifikan sehingga instrumen 

dikatakan valid.  

b. r-hitung < r-tabel artinya korelasi bersifat signifikan sehingga instrumen 

dikatakan tidak valid 

Validitas yang diperoleh dari hasil r-hitung yang dibandingkan dengan r-tabel.  

Adapun nilai r-tabel yang diperoleh untuk angket perencanaan pembelajaran 

berbasis tutorial dan praktikum adalah sama yaitu 0,878. Angket pelaksanaan  

pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum adalah 0,444, dan angket evaluasi 

pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum adalah 0,444. Untuk validitas uji 

coba instrumen angket perencanaan pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum 

yang dinilai oleh ketua jurusan dan 3 orang dosen mata kuliah Sains Dasar 

diperoleh hasil 13 pernyataan yang valid semua. Validitas uji coba instrumen 

angket pelaksanaan pembelajaran berbasis tutorial yang dinilai oleh dosen, asisten 

dan mahasiswa diperoleh 31 pernyataan yang valid semua, sedangkan untuk 

validitas pelaksanaan pembelajaran praktikum 20 pernyataan valid semua. Untuk 

angket evalusi  pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum diperoleh 7 

pernyataan yang valid semua. Setelah dilakukan validitas, maka pernyataan-

pernyataan yang telah tervalidasi ini yang akan digunakan sebagai instrument 

pengambilan data yang sebenarnya. 
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3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

 

Perlu dilakukan uji reliabilitas instrumen untuk melihat seberapa jauh instrumen 

dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Reliabilitas menunjukkan stabilitas 

dan konsistensi suatu instrumen pengukuran dan dapat membantu memperkirakan 

kebaikan suatu pengukuran sehingga diperoleh keajegan data ataupun ketepatan. 

Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas yaitu reliabilitas internal dan eksternal. 

Reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reliabilitas internal yaitu 

skor diskrit dengan metode belah (split-half metode) yang dikemukakan oleh 

Spearman-Brown (Arikunto, 2012: 107) yaitu: 

    
       ⁄⁄

           ⁄⁄
 

Keterangan: 

r11  : koefisien antara skor-skor setiap belahan tes 

r 1/21/ 2 : korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

selain itu, menggunakan instrumen skor non diskrit yang pengukuranya bersifat 

gradual yaitu ada penjenjangan skor mulai dari skor tertinggi sampai skor 

terendah. Reliabilitasnya menggunakan rumus alpha yaitu: 

    [
 

  
] [  

∑   

  
] 

   
∑   

 ∑   

  

 
 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

X : skor total 
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∑ 
2 

: jumlah varians butir 

 
2 

: varians total 

Selain itu dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows 16.0 dengan 

penafsiran nilai sig (indeks) pada output pada kolom cronbach’s alpha dengan 

ketentuan. 

    Tabel 3.7 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) 

Semakin tinggi nilai reliabilitasnya maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian sangat baik.  

Berdasarkan hal itu, angket perencanaan pembelajaran berbasis tutorial yang 

dinilai oleh ketua jurusan dan 3 orang dosen mata kuliah Sains Dasar diperoleh 

indeks reliabilitas alpha sebesar 0,975 dan perencanaan pembelajaran berbasis 

praktikum diperoleh indeks reliabilitas alpha sebesar 0,983. Angket pelaksanaan 

pembelajaran berbasis tutorial yang dinilai oleh dosen, asisten dan mahasiswa 

diperoleh indeks reliabilitas alpha sebesar 0,935 dan pelaksanaan pembelajaran 

berbasis praktikum diperoleh indeks reliabilitas alpha sebesar 0,955. Untuk angket 

evaluasi pembelajaran berbasis tutorial yang dinilai oleh dosen, asisten dan 

mahasiswa diperoleh indeks reliabilitas alpha sebesar 0,758 dan evaluasi 

pembelajaran berbasis praktikum diperoleh indeks reliabilitas alpha sebesar 0,702. 
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Mengacu pada Tabel 3.7 maka instrumen perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum tersebut dikatakan mempunyai 

reliabilitas sangat tinggi, sedangkan instrumen evaluasi pembelajaran berbasis 

tutorial dan praktikum mempunyai reliabilitas yang tinggi. Secara keseluruhan  

instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian yang sebenarnya di 

lapangan.  

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh 

dari hasil pengumpulan data dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif.  

Berdasarkan rumusan di atas, maka analisis data dilakukan dengan: 

1. Mengorganisasikan data 

Data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, komentar peneliti, foto, 

dokumen berupa laporan, dan sebagainya diorganisasikan terlebih dahulu. 

2. Mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis 

secara deskriptif-kuantitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan 

arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian, dan teknik 

tabulasi untuk validasi instrumen lainya (kuesioner). Jawaban yang ada di 

angket dipindahkan ke dalam tabulasi atau tabel. Untuk menvalidasinya 

terlebih dahulu dilakukan editing yaitu melihat kelengkapan dalam pengisian 

angket bila ada jawaban yang belum dijawab, maka oleh responden yang 

bersangkutan disempurnakan terlebih dahulu jawabannya. Setelah editing 
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maka dilakukan tabulasi yaitu pengelolaan data dengan memindahkan 

jawaban yang ada diangket ke dalam tabulasi atau tabel dengan program 

SPSS seri 16. 

3. Analisis dan interpretasi 

Setelah diolah data tersebut dinyatakan sah dan selanjutnya dilakukan analisis 

data dengan deskriptif kuantitatif dengan kriteria evaluasi sesuai dengan 

masing-masing komponennya. 

4. Verifikasi dan Kesimpulan 

Verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan setelah tabulasi, validasi dan 

interpretasi dilakukan sehingga diperoleh hasil dari evaluasi tersebut. 

3.8 Pemeriksaan Keabsahan 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. Kriteria itu berdasarkan kriteria empiris yaitu 

kriteria yang dikembangkan di lapangan dengan kriteria kuantitatif dan kualitatif. 

Masing-masing jenis kriteria dengan pertimbangan dan tanpa pertimbangan. 

Keduanya tetap ilmiah karena disusun berdasarkan penalaran yang benar 

(Widoyoko, 2012: 113). 

Skoring dilakukan dengan skala bertingkat dengan model skala lima yaitu terdapat 

lima pilihan yang disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh pilihan 

respon yang menunjukkan tingkatan. Kriteria evaluasi keseluruhan tersebut dapat 

dihitung sebagai berikut : 



84 
 

               
                   

             
       

Sebagai contoh yang diperoleh evaluasi pelaksanaan adalah 115 maka nilai 

kriteria sebagai berikut : 

               
   

   
       

Maka nilai kriteria sebesar 74,2 dikategorikan pada hasil kriteria yang baik. 

Tabel 3.8. Kriteria/Kategori Evaluasi Pembelajaran Berbasis Tutorial dan 

Praktikum pada Perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA 

Unila 

Nilai kriteria Kriteria/kategori 

81-100 Sangat Baik (SB) 

61-80 Baik (B) 

41-60 Kurang Baik (KB) 

21-40 Tidak Baik (TB) 

< 21 Sangat Tidak Baik (STB) 

   Sumber: widoyoko, E.P. (2012: 106) 


