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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektifitas blended learning pada 

program profesi guru (PPG) bidang pendidikan matematika. Sebanyak 64 partisipan di dua 

universitas penyelenggara PPG di Jakarta ikut serta dalam penelitian. Dengan cross sectional 

survey, secara sukarela partisipan mengisi kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Data 

yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, secara umum 

partisipan memiliki persepsi yang positif terhadap blended learning, tidak memiliki kendala 

dalam operasional computer, sigap dalam penugasan, mengikuti proses dengan baik, 

mengetahui tujuan yang akan dicapai, dan  memiliki persepsi positif terkait instruktur. Selain 

itu, partisipan memberikan saran-saran terkait pelaksanaan program ini.  

Kata Kunci: Program Profesi Guru; Blended Learning; Efektifitas; Pendidikan Matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika di tingkat perguruan tinggi dari tahun ke tahun 

belum mengalami perubahan yang berarti, tatap muka di kelas, pemberian tugas-tugas 

baik testruktur maupun tidak terstruktur sering dilaksanakan oleh berbagai perguruan 

tinggi di DKI Jakarta. Dari 10 sampai 20 tahun yang lalu hal ini dilakukan dengan 

berbagai output maupun outcame yang diperoleh. 

Dewasa ini mulai ada beberapa perguruan tinggi penyelenggara pembelajaran  

matematika yang menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Mulai penggunaan 

software-software aplikasi pendukung seperti power point, microsoft excel, geogebra, 

mathlab, dan lain-lain dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan aplikasi teknologi 

digital secara off line ini turut membantu peningkatan ketercapaian tujuan 

pembelajaran, seperti penggunaan power point, microsoft excel dan geogebra dalam 

pembelajaran matematika (Makmuri, 2018). Penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran secara off line bisa jadi belum optimal bila dikaitkan dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang memasuki era 

Industri 4.0, dimana masyarakat mulai terbiasa dengan teknologi daring (online) 

melalui penggunaan internet yang speed nya mulai tinggi dan harganya mulai 

terjangkau oleh masyarakat. 

Program Profesi Guru (PPG) mulai memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi ini melalui penyelenggaraan pembelajaran blended yaitu sebagian 

pembelajaran melalui daring dan sebagian pembelajaran melalui tatap muka. Sebagai 

bentuk baru dari pelaksanaan PPG, banyak permasalahan yang muncul. Mulai dari 
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kelengkapan bahan ajar yang disediakan, kemampuan teknologi baik software maupun 

hardware yang digunakan, kegagapan yang dialami baik oleh tenaga pengajar, panitia 

penyelenggara maupun peserta PPG, dan lain-lain. Berbagai permasalahan yang 

muncul tentu berakibat pada ketercapaian tujuan pembelajaran program tersebut. 

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan salah satu program yang 

ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan profesi guru. Undang- undang No. 

20 Tahun 2003 menggarisbawahi empat kompetensi yang perlu dikembangkan oleh 

guru, yaitu kompetensi pedagogi, profesional, sosial dan kepribadian. Oleh karena itu, 

program dan proses pembelajaran dalam Pendidikan Profesi Guru mencakup 

kompetensi-kompetensi tersebut.  

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia dilaksanakan dengan 

berbagai strategi.  Untuk pertama kali, PPG dilaksanakan dengan strategi tatap muka 

penuh selama 9 hari atau 90 jam tatap muka. Strategi ini dikenal dengan nama PLPG 

(Program Latihan Profesi Guru). Program PLPG ini diikuti oleh guru-guru dalam 

jabatan di mana mereka mengikuti PLPG sambil mengajar di sekolah. Selain itu, 

terdapat program PPG pra-jabatan di mana program ini diikuti oleh para lulusan 

sarjana strata-1 yang belum memiliki pengalaman sebagai guru di sekolah.  

Seiring berjalannya waktu, dalam proses pelaksanaannya, Program Profesi 

Guru (PPG) saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini 

dapat dilihat melalui penyelenggaraan pembelajaran blended dimana terdapat sesi 

pembelajaran daring dan sesi pembelajaran tatap muka. Integrasi teknologi informasi 

dalam PPG ini merupakan respon terhadap berkembangnya pemanfaatan teknologi 

dalam Pendidikan. Blended learning ini telah banyak digunakan di berbagai institusi 

Pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajarannya. 
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Blended learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran dengan 

mengkombinasikan gaya pembelajaran, mengkombinasikan metode pembelajaran dan 

mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring. Alizadeh (2019) memilih 

mendefinisikan blended learning sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan tatap 

muka dan daring. Pembelajaran online atau daring dan pembelajaran face to face 

(Eryilmaz, 2015). Bisa dilakukan pembelajaran face to face lebih dulu kemudian 

dilakukan pembelajaran daring, atau pembelajaran daring terlebih dahulu baru face to 

face. Dalam blended learning peserta didik dapat mengakses suatu bahan ajar yang 

disediakan melalui teknologi web tertentu di luar kelas dimana pun dia berada. Dalam 

pembelajaran daring dimungkinkan antara peserta didik dan pendidik bisa berinteraksi 

secara real time, bisa melalui kelompok diskusi maupun video conference.  

Budaya (kultur etno teknologi) masyarakat sebagai suatu hal yang bisa membuat 

seseorang bisa dengan cepat atau lambat menyesuaikan diri dengan perubahan (Kasali, 

2007) (Rogers, 2003). Dalam program pembelajaran secara daring, kebiasaan 

membaca, diskusi dan menulis lebih banyak dipakai. Tapi masyarakat di Indonesia 

budayanya lebih banyak budaya mendengarkan, dijelaskan, diuraikan, menngcopy, 

mendownload yang mana ini kontra produktif dengan pembelajaran daring yang lebih 

bersifat mandiri, membaca, berdiskusi, kerja mandiri, kreatif dan mengupload. 

Kontradiksi budaya seperti ini menyebabkan ketercapaian program pembelajaran 

daring bisa tidak maksimal. 

B. Identifikasi Masalah 

Terkait dengan uraian latar belakang tentang pembelajaran blended yang 

disampaikan pada bagian A, beberapa permasalahan bisa diidentifikasi sebagai 

berikut. 

1. Ketersediaan teknologi daring belum menjangkau setiap orang. 



4 
 

2. Kebiasaan belajar secara mandiri hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. 

3. Budaya membaca dan berdiskusi masih kurang. 

4. Lebih banyak peserta didik yang lebih suka dijelaskan dibanding mencari 

kejelasan tentang suatu konsep. 

5. Disiplin waktu belajar bagi sebagian besar peserta didik belum optimal. Belajar 

hanya dalam waktu luang, bukan meluangkan waktu untuk belajar. 

6. Masih banyak peserta didik mengikuti proses pembelajaran untuk lulus, bukan 

untuk memperoleh pengetahuan. 

7. Kesibukan tenaga pengajar dalam berbagai kegiatan masih tinggi, sehingga 

kurang konsentrasi dalam mengampu modul pembelajaran. 

8. Kriteria (indikator) ketercapaian pembelajaran belum difahami dengan baik oleh 

peserta didik, maupun tenaga pengajar. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dari uraian dari identifikasi permasalahan, maka dipilih fokus pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah: apakah kultur budaya masyarakat peserta didik dan 

individu pengajar (khususnya di Provinsi DKI Jakarta) dapat mengakibatkan 

pembelajaran blended pada program PPG matematika bisa efektif? 

D. Kegunaan Penelitian 

Proses dan hasil yang diperoleh pada penelitian ini berguna untuk berbagai 

fihak. 

1. Peserta PPG Matematika di DKI Jakarta bisa menggunakan hasil penelitian ini 

untuk mempersiapkan sikap dan membudayakan diri sesuai dengan tuntutan 

pembelajaran blended agar bisa sukses mengikuti pembelajaran blended. 

2. Pengajar PPG Matematika dapat membuat strategi-strategi baru untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran yang diampu. 
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3. Pembuat Kurikulum PPG dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk 

melakukan evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan nya. 

4. Tim Peneliti bisa menggunakan proses dan hasil penelitian ini sebagai bahan 

penelitian lanjutan sebagai dampak implikasi-implikasi yang ditemukan. 

5. Pembaca bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan literasi untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran blended. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia dilaksanakan dengan 

berbagai strategi, pertama kali dilaksanakan dengan strategi full tatap muka selama 9 

hari yang meliputi 90 jam tatap muka, ini dikenal dengan nama PLPG. Program PLPG 

ini diikuti oleh guru-guru yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga 

mereka mengikuti PLPG sambil menyambi mengajar di sekolah. Ada pula program 

PPG pra jabatan, program ini diikuti oleh para alumni baru S1 untuk mendapat kan 

sertifikat pendidik, dimana mereka belum pernah menjadi guru di sekolah. Seiring 

berjalanya waktu program PPG untuk guru-guru yang sedang melaksanakan 

pembelajaran diubah PPG Dalam Jabatan dengan strategi pembelajaran blended, 

sebagian waktu pembelajaran secara daring dan sebagian waktu pembelajaran secara 

tatap muka. 

Dengan mengembangkan web khusus yang bisa diakses oleh peserta PPG dan 

pengampu modul PPG dari universitas penyelenggara sejak tahun 2018 strategi ini 

dijalankan dan dinamakan PPG Dalam Jabatan. 

A. Pembelajaran Blended 

Teori pembelajaran blended saat ini menjadi suatu alternatif yang banyak 

dipilih untuk menanggulangi masalah waktu pembelajaran, jarak sumber belajar dan 

pemelajar, yang dialami oleh guru sebagai peserta yang waktunya banyak dipakai di 

sekolah sementara institusi tempat pembelajaran berada pada jarak yang berjauhan dan 

keluangan waktu yang tidak sama. 

Di beberapa sumber istilah blended learning juga disebut sebagai b-learning 

atau hybrid, yaitu pembelajaran yang menggabungkan dua strategi, startegi 
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pembelajaran online atau daring dan pembelajaran face to face (Eryilmaz, 2015). Bisa 

dilakukan pembelajaran face to face lebih dulu kemudian dilakukan pembelajaran 

daring, atau pembelajaran daring terlebih dahulu baru face to face. Dalam blended 

learning peserta didik dapat mengakses suatu bahan ajar yang disediakan melalui 

teknologi web tertentu di luar kelas dimana pun dia berada. Dalam pembelajaran 

daring dimungkinkan antara peserta didik dan pendidik bisa berinteraksi secara real 

time, bisa melalui kelompok  diskusi maupun video conference. 

Efektifitas dari pembeljaran blended dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor 

pertama adalah bagaimana peserta pembelajaran memiliki kemampuan menggunakan 

teknologi yang dipakai, dan komitmen peserta pembelajaran dalam melaksanakan 

pembelajaran secara individual (Hoffman, 2014) dalam (Kintu, 2017).  

Menurut catatan dari (Oxford Group, 2013) dalam (Kintu, 2017) sebanyak 

16% peserta memiliki sikap negatif dalam pembelajaran daring, dan 26% peserta tidak 

dapat menyelesaikan pembelajaran blended. Peserta pembelajaran memiliki peran 

yang utama dari proses pembelajaran, latar belakang mereka dan karakteristik sikap 

meraka akan terbawa dalam pembelajaran blended.  

Dalam lingkungan pembelajaran daring, menggunakan metode sharing isi 

materi pembelajaran, dan diskusi dalam rangka menguasai pengetahuan. Aktifitas 

pembelajaran peserta perlu dianalisis, dalam upaya memaksimalkan aktifitas 

pembelajaran dan mengoptimalkan sistem secara menyeluruh (Nakayama, 2017). 

Ketika lingkungan pembelajaran daring sedang berlangsung yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dikembangkan, keefektifan dari 

sistem dievaluasi menggunakan data perilaku peserta dalam proses pembelajaran. 

Pendekatan lain melalui penilaian autentik fokus pada progres pembelajaran peserta. 
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(Graham, 2016) dalam (Alizadeh, 2019), terkait dari makna blended learning bisa 

diartikan sebagai mengkombinasikan gaya pembelajaran, mengkombinasikan metode 

pembelajaran dan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring. (Alizadeh, 

2019) memilih mendefinisikan blended learning sebagai pembelajaran yang 

mengkombinasikan tatap muka dan daring. (Osguthorpe and Graham, 2003) 

mengidentifikasi lima keuntungan menggunakan blended learning: Penggunaan kelas 

lebih efektif, peningkatan akses informasi dari peserta didik, interaksi sosial antar 

siswa dan guru bisa dilakukan di dalam kelas maupun secara daring, pembelajar 

memiliki pilihan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya, 

institusi bisa mengurangi penyediaan kelas sehingga biaya lebih murah. 

Osguthorpe and Graham (2003) menggambarkan lima keuntungan 

menggunakan blended learning, yaitu: (1) penggunaan kelas lebih efektif; (2) 

peningkatan akses informasi dari peserta didik; (3) interaksi sosial antar siswa dan guru 

bisa dilakukan di dalam kelas maupun secara daring; (4) pembelajar memiliki pilihan 

apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya; dan (5) institusi bisa 

mengurangi penyediaan kelas sehingga biaya lebih murah.  

B. Efektifitas Pembelajaran Blended 

Efektifitas dari pembelajaran blended bisa dievaluasi dari beberapa aspek, 

seperti konsistensi antara tujuan pembelajaran dan asesmen nya, bahan ajar dan 

teknologi yang digunakan, dukungan teknis dan peagogis (Alizadeh, 2019). 

Tes formatif pada strategi blended learning dengan mengukur catatan aktifitas yang 

dilakukan peserta, dan mengukur karakteristik sikap mereka dan juga perlu 

dikonfirmasi catatan yang dibuat oleh guru/dosen pengampu. (Nakayama, 2017) 
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Investigasi efektifitas pada blended learning dilakukan dengan menganalisa hubungan 

antara latarbelakang karakteristik siswa, desain pembelajaran dan learning outcomes. 

(Kintu, 2017) 

Efektifitas pembelajaran blended juga bisa dilakukan melalui pengisian 

kuesioner menggunakan skala Likert (Eryilmaz, 2015) terkait dengan lingkungan 

belajar yang mereka lalui yaitu tatap muka, daring dan blended. Skala 5 poin Likert 

menunjukkan frekuensi melakukan suatu kegiatan, 1 = selalu, 2 = sering, 3 = kadang-

kadang, 4 = jarang dan 5 = tidak pernah.   

Efektifitas dari pembelajaran blended dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Diantara faktor-faktor tersebut adalah kemampuan peserta pembelajaran dalam 

menggunakan teknologi yang dipakai, dan komitmen mereka dalam melaksanakan 

pembelajaran secara individual (Hoffman, 2014) dalam (Kintu, 2017). Menurut 

catatan dari (Oxford Group, 2013) dalam (Kintu, 2017) sebanyak 16% peserta 

memiliki sikap negatif dalam pembelajaran daring dan 26% peserta 

tidak dapat menyelesaikan pembelajaran blended. Peserta pembelajaran memiliki  

peran yang utama dari proses pembelajaran di mana latar belakang dan karakteristik 

sikap meraka akan terbawa dalam pembelajaran blended.  

Efektifitas dari blended learning dapat dievaluasi dari beberapa aspek, 

seperti konsistensi antara tujuan pembelajaran dan asesmen nya, bahan ajar dan 

teknologi yang digunakan, dukungan teknis dan pedagogis (Alizadeh, 2019). 

Tes formatif pada strategi blended learning dengan mengukur catatan aktifitas yang 

dilakukan peserta, dan mengukur karakteristik sikap mereka dan juga perlu 

dikonfirmasi catatan yang dibuat oleh guru/dosen pengampu. (Nakayama, 2017) 

Investigasi efektifitas pada blended learning dilakukan dengan menganalisa 

hubungan antara latar belakang karakteristik siswa, desain pembelajaran dan learning 
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outcomes. (Kintu, 2017). Efektifitas pembelajaran blended juga bisa dilakukan melalui 

pengisian kuesioner menggunakan skala Likert (Eryilmaz, 2015) terkait dengan 

lingkungan belajar yang mereka lalui yaitu tatap muka, daring dan blended. 

Pelaksanaan blended learning dalam PPG tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan. Permasalahan dapat berupa kelengkapan bahan ajar yang disediakan, 

kemampuan teknologi baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan, 

kegagapan teknologi yang dialami baik oleh tenaga pengajar, panitia penyelenggara 

maupun peserta PPG, dan lain-lain. Berbagai permasalahan yang muncul tentu dapat 

berimplikasi negative pada ketercapaian tujuan program tersebut. 

Budaya (kultur etno teknologi) masyarakat sebagai suatu hal yang bisa 

membuat seseorang bisa dengan cepat atau lambat menyesuaikan diri dengan 

perubahan (Kasali, 2007) (Rogers, 2003). Dalam program pembelajaran secara daring, 

kebiasaan membaca, diskusi dan menulis lebih banyak dipakai. Tapi masyarakat di  

Indonesia budayanya lebih banyak budaya mendengarkan, dijelaskan, diuraikan, 

menngcopy, mendownload yang mana ini kontra produktif dengan pembelajaran 

daring yang lebih bersifat mandiri, membaca, berdiskusi, kerja mandiri, kreatif dan 

mengupload. Kontradiksi budaya seperti ini menyebabkan ketercapaian program 

pembelajaran daring bisa tidak maksimal. 

Penelitian terkait efektifitas blended learning telah dilakukan. Namun 

penelitian terkait efektifitas blended learning dalam pelaksanaan program profesi guru 

di bidang matematika belum pernah dilakukan. Peneliti tertantang untuk melakukan 

penelitian tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana efektifitas blended learning dalam program profesi guru di bidang 

matematika berdasarkan perspektif peserta PPG.  
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C. Penelitian Studi Kasus 

Penelitian studi kasus merupakan satu dari beberapa cara melakukan penelitian 

sosial termasuk di dalam nya penelitian pendidikan. Penelitian ini bisa meliputi 

eksperimen, survei, penelitian sejarah, dan menganalisis dokumen-dokumen 

informasi. Strategi dalam penelitian studi kasus memiliki kekuatan dan kelemahan 

yang khusus, tergantung pada tiga kondisi (a) tipe pertanyaan penelitian, (b) kontrol 

peneliti atas kejadian perilaku aktual, (C) fokus pada hal-hal baru sebagai lawan dari 

fenomena historis (Yin, 2003). 

Sebagai suatu strategi penelitian, penelitian studi kasus digunakan diberbagai 

situasi untuk berkontribusi pada pengetahuan tentang suatu individu, kelompok, 

organisasi, sosial, politik dan fenomena-fenomena yang terkait. Penelitian studi kasus 

merupakan strategi yang biasa dilakukan di psikologi, sosiologi, ilmu politik, kerja 

sosial (Gilgun, 1994), dan bisnis (Ghauri dan Gronhaug, 2002). Studi kasus juga 

ditemukan dalam penelitian bidang ekonomi dan industri, dalam semua situasi ini 

kebutuhan utama atas penelitian studi kasus muncul dari keinginan untuk memahami 

fenomena sosial yang kompleks. (Yin, 2003). 

Penelitian studi kasus secara konsisten digambarkan sebagai bentuk serbaguna 

penelitian kualitatif yang paling cocok untuk penelitian yang komprehensif, holistik, 

dan mendalam tentang masalah yang kompleks (fenomena, peristiwa, situasi, 

organisasi, program individu atau kelompok) dalam konteks, di mana batas antara 

konteks dan masalah tidak jelas dan mengandung banyak variabel. (Creswell, 2014; 

Flyvbjerg, 2011; Merriam, 2009; Simons, 2009; Stake, 2006; Yin, 2014) 

Penelitian studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari berbagai topik dan 

tujuan (Simons S, 2009; Stake, 2006; Stewart, 2014), persyaratan penting untuk 
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menggunakan studi kasus berasal dari motivasi seseorang untuk menjelaskan 

pemahaman tentang fenomena kompleks. (Merriam, 2009; Stake, 2006; Yin, 2014) 

Studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu masalah dalam 

situasi kehidupan nyata dan direkomendasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

bagaimana, mengapa atau lebih jarang pertanyaan penelitian apa. (Flyvberg, 2011; 

Merriam, 2009; Simmons, 2009; Stake, 2006; Stewart, 2014; Yin, 2014). 

Interaksi antara responden dan peneliti diperlukan untuk menghasilkan data, 

yang merupakan suatu indikasi tingkat koterlibatan peneliti dan menyatukan diri di 

situasi lapangan. Karena itu, konstruktivisme dan interpretivisme umumnya menjadi 

desain penelitian ini. (Horrison et al., 2017) 

Secara teori, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian 

terkait efektifitas blended learning dalam program profesi guru bidang Pendidikan 

matematika. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat secara praktik. Pertama, peserta 

PPG di bidang matematika dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk 

mempersiapkan sikap dan membudayakan diri sesuai dengan tuntutan pembelajaran 

blended agar bisa sukses mengikuti pembelajaran blended. Kedua instruktur PPG 

dapat membuat alternative strategi untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran yang 

diampu. Ketiga, pengembang kurikulum PPG dapat menggunakan hasil penelitian ini 

untuk melakukan evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Beberapa ketentuan dalam metodolofi penelitian studi kasus, dikemukakan 

sebagai berikut. (a) Metode yang digunakan dalam studi kasus untuk memfasilitasi 

pencapaian tujuan mengkonstruksi data, beberapa cara yang paling sering digunakan 

termasuk pengamatan, wawancara, focus groups, analisis dokumen dan artefak. 

(Merriam, 2009; Simons, 2009; Stake,  2006; Stewart, 2014; Yin, 2014). (b) Persepsi 

dan interpretasi peneliti serta orientasi subyektif dan interpretif yang mengalir 

sepanjang pelaksanaan penelitian menjadi bagian dari penelitian dan berperan sebagai 

hasil penelitian,. (Creswell, 2014). (c) Subjektivitas diakui secara terbuka, dan untuk 

mengelola ini peneliti dapat menggunakan sikap refleksif dalam penelitian, 

mengadopsi metode seperti mencatat, merekam (suara ataupun vidio)  yang 

mendukung. (Denzin & Lincoln, 2011; Miles et al., 2014; Stake, 2006; Yin, 2014) 

A. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kultur budaya masyarakat (etno 

teknologi) peserta didik dan individu pengajar (khususnya di Provinsi DKI Jakarta) 

dapat mengakibatkan pembelajaran blended pada program PPG matematika bisa 

efektif? 

B. Waktu dan Tempat Penelitian. 

Waktu Penelitian dilaksanakan selama bulan Maret sampai dengan Juni 2019, 

tempat penelitian di Provinsi DKI Jakarta. 

C. Metodologi Penelitian.  

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian kualitatif 

yang bertujuan untuk mempelajari etno teknologi yaitu sikap budaya seseorang 
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terhadap teknologi kususnya teknologi terkait Industri 4.0 dalam hal ini Blended 

Learning, yang digunakan untuk mencapai tujuan program PPG di Indonesia khusus 

nya di DKI Jakarta. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan selama proses 

penelitian melalui pengembangan instrumen penelitian, pengambilan data penelitian, 

analisis data hasil penelitian, dan pembuatan kesimpulan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen yang 

dikembangkan berdasarkan variabel peneltitian, yaitu etno teknologi, dan efektifitas 

program. Instrumen penelitian meliputi kuesioner, observasi, wawancara, analisis 

dokumen dalam grup diskusi maupun individu. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian terkait efektifitas 

blended learning dalam program profesi guru bidang Pendidikan matematika. Selain 

itu, penelitian ini juga bermanfaat secara praktik. Pertama, peserta PPG di bidang 

matematika dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mempersiapkan sikap dan 

membudayakan diri sesuai dengan tuntutan pembelajaran blended agar bisa sukses 

mengikuti pembelajaran blended. Kedua instruktur PPG dapat membuat alternative 

strategi untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran yang diampu. Ketiga, 

pengembang kurikulum PPG dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk melakukan 

evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 

Sampel penelitian ini adalah 64 peserta program profesi guru bidang 

Pendidikan matematika di dua universitas (negeri dan swasta) yang dipilih secara 

convenience, yaitu Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Hamka Jakarta. 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN 

 

A. Data Penelitian. 

Data diperoleh dari sampel penelitian yaitu 64 peserta program profesi guru 

bidang Pendidikan Matematika di dua universitas (negeri dan swasta) yaitu UNJ dan 

UHAMKA sebagai dua universitas yang diberi wewenang melaksanakan program 

profesi guru program studi Pendidikan Matematika di DKI Jakarta.  

Tabel 1. Deskripsi demografi partisipan penelitian 

NO Faktor Kategori Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Jenis Kelamin  21(32,8%) 43 (67,2%) 64 

(100%) 

2 Pendidikan 

Terakhir 

Strata-1 19 (29,7%) 37 (57,8%) 56 

(87,5%) 

Strata-2 2 (3,1%) 6 (9,4%) 8 (12,5%) 

3 Sekolah 

Tempat 

Bekerja 

Negeri 11 (17,2%) 24 (37,5%) 35 

(54,7%) 

Swasta 10 (15,6%) 19 (29,7%) 29 

(45,3%) 

4 Jenjang 

Sekolah 

Tempat 

Bekerja 

SMP/MTs  10 15,6(%) 12 (18,8%) 22 

(34,4%) 

SMA/MA/SMK 11 (17,2%) 31 (48,4%) 42 

(65,6%) 

5 Usia 25-29 2 (3,2%) 7 (10,9%) 9 (14,1%) 

30-34 9 (14,1%) 26 (40,6%) 35 

(54,7%) 

35-39 6 (9,4%) 7 (10,9%) 13 

(20,3%) 

40-44 1 (1,6%) 2 (3,1%) 3 (4,7%) 

45-49 0 (0%) 1 (1,6%) 1 (1,6%) 

50-54 2 (3,1%) 0 (0%) 2 (3,1%) 

55-59 1 (1,6%) 0 (0%) 1 (1,6%) 

6 Lama Mengajar 4-7 8 (12,5%) 22 (34,4%) 30 

(46,9%) 

8-11 7 (10,9%) 17 (26,6%) 24 

(37,5%) 

12-15 3 (4,7%) 4 (6,3%) 7 (10,9%) 

24-27 1 (1,6%) 0 (0%) 1 (1,6%) 

28-31 2 (3,1%) 0 (0%) 2 (3,1%) 
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Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Hal-

hal yang ditanyakan peneliti mencakup informasi demografi, persepsi tentang blended 

learning, operasional computer, penugasan, proses, produk, dan evaluasi instruktur. 

Kuesioner dibuat dalam bentuk google form dan dapat diakses langsung oleh 

partisipan melalui. Link kuesioner ini didistribusikan kepada alumni atau peserta aktif 

PPG. Mereka mengisi secara daring, sukarela, dan tidak dibatasi waktu.  

Partisipan mengisi kuesioner dengan mengisi 57 item pernyataan yang direspon 

dengan skala 5. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif.  

B.  Hasil Penelitian.  

Dari responden yang mengisi kuesioner diperoleh data penelitian sebagai berikut. 

Tabel 2. Deskripsi Respon Partisipan Per Item 

No Item 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju 
netral setuju 

sangat 

setuju 
mean 

standar 

deviasi 

1 

Pembelajaran dalam 

PPG seharusnya hanya 

dilakukan dengan tatap 

muka. 

1 

(1,6%) 

22 

(34,4%) 

16 

(25%) 

21 

(32,8%) 

4 

(6,3%) 
3,08 1,00 

2 

Pembelajaran PPG 

lebih baik dilakukan 

secara on-line/daring. 

1 

(1,6%) 

24 

(37,5%) 

26 

(40,6%) 

12 

(18,8%) 

1 

(1,6%) 
2,81 0,81 

3 

Pembelajaran daring itu 

sesuai dengan 

kebutuhan saya. 

1 

(1,6%) 

11 

(17,2%) 

21 

(32,8%) 

29 

(45,3%) 

2 

(3,1%) 
3,31 0,85 

4 

Pembelajaran secara 

daring dan juga tatap 

muka (blended 

learning) dapat 

dilakukan dalam 

Pendidikan Profesi 

Guru. 

2 

(3,1%) 

5 

(7,8%) 

43 

(67,2%) 

13 

(20,3%) 

1 

(1,6%) 
4,02 0,75 

5 

Sesi tatap muka lebih 

bermakna jika 

mendiskusikan apa 

yang dibahas dalam 

pembelajaran daring. 

0    

(0%) 

4 

(6,3%) 

1 

(1,6%) 

36 

(56,3%) 

23 

(35,9%) 
4,22 0,77 

6 

Blended learning 

memfasilitasi saya 

untuk belajar dengan 

bermakna. 

1 

(1,6%) 

2 

(3,1%) 

9 

(14,1%) 

43 

(67,2%) 

9 

(14,1%) 
3,89 0,74 

7 

Blended learning lebih 

baik daripada 

pembelajaran yang 

hanya bertumpu pada 

1 

(1,6%) 

3 

(4,7%) 

14 

(21,9%) 

40 

(62,5%) 

6 

(9,4%) 
3,73 0,76 
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No Item 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju 
netral setuju 

sangat 

setuju 
mean 

standar 

deviasi 

tatap muka saja atau 

daring saja. 

8 

Saya lebih suka 

mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang 

diajarkan di forum 

daring daripada di 

diskusi kelas tatap 

muka. 

1 

(1,6%) 

28 

(43,8%) 

25 

(39,1%) 

6   

(9,4%) 

4 

(6,3%) 
2,75 0,89 

9 

Diskusi dalam forum 

daring sangat 

membantu saya untuk 

belajar. 

2 

(3,1%) 

8 

(12,5%) 

15 

(23,4%) 

35 

(54,7%) 

4 

(6,3%) 
3,48 0,91 

10 

Saya lebih suka 

membaca tulisan secara 

daring daripada 

mendengarkan 

penjelasan dalam tatap 

muka. 

3 

(4,7%) 

36 

(56,3%) 

17 

(26,6%) 

6  

(9,4%) 

2 

(3,1%) 
2,50 0,85 

11 

Blended learning 

memungkinkan saya 

untuk lebih terlibat 

aktif dalam proses 

pembelajaran. 

1 

(1,6%) 

6 

(9,4%) 

14 

(21,9%) 

39 

(60,9%) 

4 

(6,3%) 
3,61 0,81 

12 

Pembelajaran daring 

dalam PPG perlu ada 

perbaikan. 

0    

(0%) 

0    

(0%) 

9 

(14,1%) 

46 

(71,9%) 

9 

(14,1%) 
4,00 0,53 

13 

Jika ada hal yang 

kurang jelas, saya lebih 

suka mencari sendiri 

terlebih dahulu pada 

sumber daring daripada 

meminta seseorang 

untuk menjelaskannya. 

1 

(1,6%) 

5 

(7,8%) 

23 

(35,9%) 

30 

(46,9%) 

5 

(7,8%) 
3,52 0,82 

14 

Saya aktif dalam 

diskusi yang disediakan 

dalam proses 

pembelajaran daring. 

0    

(0%) 

1 

(1,6%) 

31 

(48,4%) 

25 

(39,1%) 

7 

(10,9%) 
3,59 0,71 

15 

Pembelajaran daring 

membuat waktu saya 

lebih efektif dan 

efisien. 

2 

(3,1%) 

18 

(28,1%) 

17 

(26,6%) 

23 

(35,9%) 

4 

(6,3%) 
3,14 1,01 

16 

Pembelajaran daring 

sangat membantu saya 

dalam pembelajaran 

karena dapat diakses 

dimanapun dan 

kapanpun. 

1 

(1,6%) 

3 

(4,7%) 

6 

(9,4%) 

46 

(71,9%) 

8 

(12,5%) 
3,89 0,74 

17 

Saya lebih menyukai 

sesi tatap muka 

daripada sesi daring. 

1 

(1,6%) 

7 

(10,9%) 

20 

(31,3%) 

24 

(37,5%) 

12 

(18,8%) 
3,61 0,97 

18 

Membaca sumber-

sumber daring tidak 

masalah bagi saya. 

0    

(0%) 

3 

(4,7%) 

17 

(26,6%) 

40 

(62,5%) 

4 

(6,3%) 
3,70 0,66 

19 
Saya merasa tertekan 

secara waktu dan 

0    

(0%) 

22 

(34,4%) 

20 

(31,3%) 

18 

(28,1%) 

4 

(6,3%) 
3,06 0,94 
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No Item 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju 
netral setuju 

sangat 

setuju 
mean 

standar 

deviasi 

psikologis dengan 

blended learning 

20 

Blended learning 

meningkatkan interaksi 

saya dengan instruktur 

dan juga mahasiswa 

lainnya. 

1 

(1,6%) 

2 

(3,1%) 

14 

(21,9%) 

41 

(64,1%) 

6 

(9,4%) 
3,77 0,73 

21 

Tidak ada kesulitan 

untuk menggunakan 

komputer untuk 

kegiatan pembelajaran 

daring. 

0    

(0%) 

1 

(1,6%) 

5 

(7,8%) 

36 

(56,3%) 

22 

(34,4%) 
4,23 0,66 

22 

Fasilitas internet di 

rumah menunjang 

pembelajaran daring. 

0    

(0%) 

10 

(15,6%) 

7 

(10,9%) 

37 

(57,8%) 

10 

(15,6%) 
3,73 0,91 

23 

Saya memiliki 

komputer/laptop sendiri 

untuk pembelajaran 

daring. 

1 

(1,6%) 

2 

(3,1%) 

0    

(0%) 

40 

(62,5%) 

21 

(32,8%) 
4,23 0,61 

24 

Saya paham cara 

menggunakan sistem 

pembelajaran daring 

dalam program PPG ini 

1 

(1,6%) 

0    

(0%) 

3 

(4,7%) 

38 

(59,4%) 

22 

(34,4%) 
4,27 0,62 

25 

Saya diberikan arahan 

yang cukup untuk 

menggunakan sistem 

pembelajaran dalam 

jaringan. 

2 

(3,1%) 

4 

(6,3%) 

8 

(12,5%) 

36 

(56,3%) 

14 

(21,9%) 
3,88 0,93 

26 

Saya tidak terbiasa 

untuk berlama-lama di 

depan komputer untuk 

membaca. 

2 

(3,1%) 

12 

(18,8%) 

18 

(28,1%) 

26 

(40,6%) 

6 

(9,4%) 
3,34 1,00 

27 

Saya terkadang 

meminta orang lain 

untuk membantu saya 

dalam sistem 

pembelajaran dalam 

jaringan. 

1 

(1,6%) 

8 

(12,5%) 

30 

(46,9%) 

14 

(21,9%) 

11 

(17,2%) 
2,48 0,98 

28 

Saya dapat mengetik 

tulisan dengan cepat 

dalam komputer. 

1 

(1,6%) 

6 

(9,4%) 

21 

(32,8%) 

35 

(54,7%) 

1 

(1,6%) 
3,45 0,75 

29 

Saya meluangkan 

waktu untuk 

mengerjakan tugas 

yang diberikan dalam 

pembelajaran daring. 

1 

(1,6%) 

0    

(0%) 

7 

(10,9%) 

38 

(59,4%) 

18 

(28,1%) 
4,13 0,72 

30 

Saya berusaha secara 

mandiri menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

1 

(1,6%) 

0    

(0%) 

9 

(14,1%) 

41 

(64,1%) 

13 

(20,3%) 
4,03 0,64 

31 

Sebelum 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan saya 

membaca bahan-bahan 

yang diperlukan.  

0    

(0%) 

1 

(1,6%) 

6 

(9,4%) 

45 

(70,3%) 

12 

(18,8%) 
4,06 0,59 

32 
Dalam menjawab 

permasalahan/soal-soal 

0    

(0%) 

1 

(1,6%) 

5 

(7,8%) 

43 

(67,2%) 

15 

(23,4%) 
4,13 0,60 
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No Item 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju 
netral setuju 

sangat 

setuju 
mean 

standar 

deviasi 

yang ditanyakan dalam 

tugas, saya mencari 

sumber-sumber dari 

internet. 

33 

Jika jawaban ada di 

internet, saya 

menyalinnya langsung 

di kolom jawaban. 

3 

(4,7%) 

40 

(62,5%) 

14 

(21,9%) 

6    

(9,4%) 

1 

(1,6%) 
2,41 0,79 

34 

Saya tidak memiliki 

waktu yang cukup 

untuk mengerjakan 

tugas daring yang 

diberikan. 

2 

(3,1%) 

16 

(25%) 

23 

(35,9%) 

6   

(9,4%) 

17 

(26,6%) 
3,14 1,01 

35 

Saya mengerjakan 

tugas  daring mendekati 

batas akhir 

pengumpulan. 

1 

(1,6%) 

17 

(26,6%) 

22 

(34,4%) 

21 

(32,8%) 

3 

(4,7%) 
3,13 0,92 

36 

Penugasan daring 

membuat saya lebih 

disiplin. 

3 

(4,7%) 

5 

(7,8%) 

19 

(29,7%) 

32 

(50%) 

5 

(7,8%) 
3,48 0,93 

37 

Saya menjawab soal 

diskusi daring dengan 

menggunakan kata-kata 

sendiri. 

0    

(0%) 

1 

(1,6%) 

20 

(31,3%) 

40 

(62,5%) 

3 

(4,7%) 
3,70 0,58 

38 

Saya memperbaiki 

tugas daring yang 

diberikan berdasarkan 

feedback yang 

diberikan oleh 

instruktur. 

0    

(0%) 

0    

(0%) 

4 

(6,3%) 

48 

(75%) 

12 

(18,8%) 
4,13 0,49 

39 

Saya melakukan copy 

paste jawaban tugas 

daring dari internet, 

walaupun saya tahu 

bahwa hal tersebut 

tindakan yang tidak 

terpuji. 

12 

(18,8%) 

27 

(42,2%) 

22 

(34,4%) 

3   

(4,7%) 

0    

(0%) 
2,25 0,82 

40 

Tidak ada larangan 

untuk melakukan copy 

paste dalam penugasan 

daring. 

13 

(20,3%) 

28 

(43,8%) 

19 

(29,7%) 

0     

(0%) 

4 

(6,3%) 
2,22 0,84 

41 

Saya mencari jawaban 

penugasan daring pada 

buku yang tersedia di 

rumah atau sekolah 

secara mandiri 

0    

(0%) 

3 

(4,7%) 

23 

(35,9%) 

35 

(54,7%) 

3 

(4,7%) 
3,59 0,66 

42 

Ketika menyelesaikan 

tugas daring, saya tidak 

tahu cara mengutip 

sumber yang benar. 

3 

(4,7%) 

30 

(46,9%) 

22 

(34,4%) 

9 

(14,1%) 

0    

(0%) 
2,58 0,79 

43 

Copy paste adalah hal 

yang biasa saya 

lakukan. 

13 

(20,3%) 

35 

(54,7%) 

9 

(14,1%) 

7 

(10,9%) 

0    

(0%) 
2,16 0,88 

44 

Saya berharap feedback 

yang diberikan oleh 

instruktur, walaupun 

2 

(3,1%) 

0    

(0%) 

13 

(20,3%) 

36 

(56,3%) 

13 

(20,3%) 
3,94 0,73 
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No Item 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju 
netral setuju 

sangat 

setuju 
mean 

standar 

deviasi 

tidak sesuai dengan 

keinginan saya. 

45 

RPP beserta 

kelengkapannya yang 

saya buat adalah murni 

hasil pekerjaan saya 

sendiri. 

0    

(0%) 

2 

(3,1%) 

24 

(37,5%) 

28 

(43,8%) 

10 

(15,6%) 
3,72 0,77 

46 

Saya tahu bagaimana 

membuat perangkat 

pembelajaran yang 

bagus. 

0    

(0%) 

2 

(3,1%) 

22 

(34,4%) 

36 

(56,3%) 

4 

(6,3%) 
3,66 0,65 

47 
Tugas daring 

memberatkan saya. 

3 

(4,7%) 

13 

(20,3%) 

25 

(39,1%) 

18 

(28,1%) 

5 

(7,8%) 
3,14 0,99 

48 

Sumber/referensi 

bacaan yang disediakan 

dalam PPG ini cukup 

memadai 

1 

(1,6%) 

8 

(12,5%) 

22 

(34,4%) 

31 

(48,4%) 

2 

(3,1%) 
3,39 0,81 

49 

Blended Learning 

dalam PPG ini telah 

terorganisir dengan 

baik dan efektif. 

1 

(1,6%) 

8 

(12,5%) 

21 

(32,8%) 

33 

(51,6%) 

1 

(1,6%) 
3,39 0,79 

50 

Blended Learning 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan saya 

sebagai guru 

matematika 

1 

(1,6%) 

0    

(0%) 

11 

(17,2%) 

48 

(75%) 

4 

(6,3%) 
3,84 0,60 

51 

Saya mengetahui letak 

kekurangan saya dalam 

blended learning pada 

PPG ini. 

2 

(3,1%) 

0    

(0%) 

9 

(14,1%) 

47 

(73,4%) 

6 

(9,4%) 
3,89 0,59 

52 

Saya mengetahui 

bahwa saya telah 

berhasil dalam blended 

learning ini pada PPG 

ini. 

1 

(1,6%) 

3 

(4,7%) 

28 

(43,8%) 

29 

(45,3%) 

3 

(4,7%) 
3,47 0,73 

53 

Saya mengetahui 

kriteria keberhasilan 

yang harus saya capai 

dalam blended learning 

pada PPG ini. 

0    

(0%) 

2 

(3,1%) 

18 

(28,1%) 

39 

(60,9%) 

5 

(7,8%) 
3,73 0,65 

54 

Dengan blended 

learning, saya 

merasakan adanya 

perubahan yang positif 

dalam diri saya. 

1 

(1,6%) 

0    

(0%) 

13 

(20,3%) 

38 

(59,4%) 

12 

(18,8%) 
3,94 0,73 

55 

Instruktur PPG 

memiliki kemampuan 

yang dapat membantu 

saya mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan sebagai 

guru matematika yang 

profesional 

0    

(0%) 

0    

(0%) 

8 

(12,5%) 

45 

(70,3%) 

11 

(17,2%) 
4,05 0,55 

56 
Arahan dan instruksi 

dari instruktur PPG 

0    

(0%) 

0    

(0%) 

8 

(12,5%) 

51 

(79,7%) 

5 

(7,8%) 
3,95 0,45 
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No Item 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju 
netral setuju 

sangat 

setuju 
mean 

standar 

deviasi 

dapat saya pahami 

dengan baik. 

57 

Feedback yang 

diberikan oleh 

instruktur dapat 

dipahami dengan baik. 

1 

(1,6%) 

0    

(0%) 

10 

(15,6%) 

48 

(75%) 

5 

(7,8%) 
3,89 0,54 

 

C. Pembahasan. 

Darai data hasil penelitian maka pembahasan dilakukan dengan mendeskripsikan data 

kuantitatif maupun kualitatif dalam deskripsi sebagai berikut. 

1. Aspek Persepsi terhadap Blended Learning dalam PPG. 

Aspek persepsi partisipan terhadap blended learning dalam PPG dilihat dari respon 

mereka terhadap item-item yang bernomor 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 28, dan 50. 

Berdasarkan Tabel 2, respon partisipan terhadap item-item tersebut menunjukkan 

bahwa partisipan cenderung memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan 

blended learning dalam PPG. Rata-rata respon tertinggi yaitu pada item no 4 dan 

no 16 dimana pembelajaran blended learning dapat memfasilitasi mereka untuk 

belajar lebih bermakna dan dapat diakses di manapun dan kapanpun. Sedangkan 

rata-rata respon terendah yaitu pada item no 1, yaitu sebagian peserta masih 

beranggapan bahwa pembelajaran dalam PPG seharusnya hanya dilakukan dengan 

tatap muka. 

2. Aspek Proses Pelaksanaan Blended Learning dalam PPG 

Aspek proses pelaksanaan blended learning dalam PPG dilihat dari respon 

partisipan terhadap item-item yang bernomor 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 

38, 51, 52, 53, dan 54. Berdasarkan Tabel 2, respon partisipan terhadap item-item 

tersebut menunjukkan bahwa partisipan cenderung tidak memiliki masalah dalam 

proses pelaksanaan blended learning. Rata-rata respon tertinggi yaitu pada item no 
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24 dimana partisipan paham cara menggunakan sistem pembelajaran daring dalam 

program PPG. Sedangkan rata-rata respon terendah yaitu pada item no 27, yaitu 

partisipan terkadang meminta bantuan orang lain untuk membantu mereka dalam 

sistem pembelajaran dalam jaringan. 

3. Aspek Penugasan dalam Blended Learning  

Aspek penugasan dalam blended learning dilihat dari respon partisipan terhadap 

item-item yang bernomor 3, 10, 12, 15, 17, 19, 34, 35, 36, 42, dan 47. Berdasarkan 

Tabel 2, respon partisipan terhadap item-item tersebut menunjukkan bahwa 

partisipan cenderung dapat memenuhi tugas yang diberikan dalam blended 

learning. Rata-rata respon tertinggi yaitu pada item no 36 dimana partisipan 

beranggapan bahwa penugasan daring membuat mereka lebih disiplin. Sedangkan 

rata-rata respon terendah yaitu pada item no 42, yaitu ketika menyelesaikan tugas 

daring, partisipan tidak terkendala dengan cara mengutip sumber yang benar. 

4. Aspek Peran Instruktur dalam Blended Learning  

Aspek peran instruktur dalam blended learning dilihat dari respon partisipan 

terhadap item-item yang bernomor 14, 37, 41, 44, 48, 49, 55, 56, dan 57. 

Berdasarkan Tabel 2, respon partisipan terhadap item-item tersebut menunjukkan 

bahwa partisipan cenderung menilai positif peran instruktur yang membimbing 

mereka dalam pelaksanaan blended learning. Secara umum partisipan beranggapan 

bahwa instruktur PPG memiliki kemampuan yang dapat membantu mereka 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan sebagai guru matematika yang 

profesional. Selain itu, mereka berpendapat arahan yang diberikan oleh instruktur 

sudah jelas dan dapat mereka laksanakan dengan baik.  

5. Aspek Penggunaan Sumber dalam Blended Learning  
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Aspek penggunaan sumber dalam blended learning dilihat dari respon partisipan 

terhadap item-item yang bernomor 13, 33, 39, 40, dan 43. Berdasarkan Tabel 2, 

respon partisipan terhadap item-item tersebut menunjukkan bahwa partisipan 

cenderung dapat menggunakan sumber yang bervariatif dalam blended learning 

secara mandiri dan bertanggung jawab. Rata-rata respon tertinggi yaitu pada item 

no 13 dimana jika ada hal yang kurang jelas, partisipan lebih suka mencari sendiri 

terlebih dahulu pada sumber daring daripada meminta seseorang untuk 

menjelaskannya. Sedangkan rata-rata respon terendah yaitu pada item no 43. 

Respon ini menggambarkan bahwa tindakan plagiat bukan merupakan hal biasa 

dilakukan oleh partisipan selama mengikuti proses blended learning. 

6. Aspek Interaksi dalam Blended Learning  

Aspek interaksi dalam blended learning dilihat dari respon partisipan terhadap 

item-item yang bernomor 2, 5, 8, 26, 45, dan 46. Berdasarkan Tabel 2, respon 

partisipan terhadap item-item tersebut menunjukkan bahwa partisipan cenderung 

berpandangan positif terhadap interaksi tatap muka yang didahului dengan 

pembelajaran daring. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa sesi tatap 

muka lebih bermakna jika mendiskusikan apa yang dibahas dalam pembelajaran 

daring. Namun, sebagian besar partisipan lebih memilih untuk mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang diajarkan dalam sesi tatap muka. 

7. Saran Partisipan 

Berikut adalah saran-saran yang partisipan kemukakan dalam pelaksanaan blended 

learning 

a. Pelaksanaan PPG lebih baik tidak mengganggu tugas guru di sekolah. 

b. Pelaksanaan PPL lebih baik jika dilakukan di sekolah tempat guru 

mengajar. 
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c. Waktu penugasan daring sebaikanya diperpanjang.  

d. Waktu workshop yang seharusnya lebih lama dibandingkan waktu daring.  

e. Sesi tatap muka seharusnya lebih terorganisir dengan baik. 

f. Kelulusan seharusnya tidak ditentukan oleh satu jenis tes. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas pelaksanaan blended 

learning dalam PPG bidang matematika. Sebanyak 64 peserta PPG memberikan 

respon terhadap 57 item pernyataan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, secara umum partisipan memiliki persepsi 

positif terhadap pembelajaran blended learning. Selain itu, mereka dalam 

melaksanakan tugas dalam blended learning ini dengan baik secara mandiri dan 

bertanggung jawab. Mereka menggunakan berbagai macam sumber untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. Mereka memiliki pandangan positif tentang peran 

instruktur PPG dan dapat memahami arahan yang diberikan serta dapat 

melaksanakan arahan tersebut dengan baik. Namun, mereka lebih memilih untuk 

berinteraksi atau berdiskusi langsung dalam sesi tatap muka daripada berdiskusi 

dalam forum daring.  

B. Saran 

Dari tahapan pembelajaran blended learning pada program PPG mata 

pelajaran matematika, salah satu bagian pembelajaran daring yaitu forum diskusi. 

Pada bagian ini pada umumnya peserta PPG masih merasa kurang karena 

beberapa permasalahan bisa terlambat mendapatkan tanggapan dari peserta lain 

maupun dari isnstruktur. Diskusi memang yang paling baik adalah face to face, 

sehingga permasalahan yang kurang mendapatkan penyelesaian pada forum 

diskusi sebaiknya ditindak lanjuti saat kegiatan tatap muka. Sehingga pada 

kegiatan tatap muka perlu ada sesi khusus klarifikasi permasalahan di Forum 

Diskusi pada saat daring. 
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Catatan kedua adalah dari wawancara dengan beberapa instrukturbanyak 

peserta copy dan paste beberapa bahan ajar online, ini terlihat dari kesamaan 

redaksional jawaban antara satu peserta dan peserta lain. Hal ini disarankan perlu 

diklarifikasi dengan pertanyaan ulang serupa saat kegiatan tatap muka. Jadi dapat 

disimpulkan para peserta sudah menguasai atau belum kompetensi dari 

pertanyaan tersebut. 
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BAB VI 

BIAYA PENELITIAN 

 

A. Biaya Penelitian 

Penggunaan anggaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)

1 Gaji dan Upah 2.000.000

2 Bahan Habis Pakai dan Peralatan 3.000.000

3 Perjalanan : seminar dan publikasi 3.000.000

4

Penggandaan dan penjilidan instrumen 

penelitian dan laporan 2.000.000

Jumlah 10.000.000  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: 

Promax with Kaiser Normalization. 

Structure Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

Blended learning lebih 

baik daripada 

pembelajaran yang 

hanya bertumpu pada 

tatap muka saja atau 

daring saja. 

.782      

Blended learning 

memfasilitasi saya 

untuk belajar dengan 

bermakna. 

.754  .326    

Blended learning 

meningkatkan interaksi 

saya dengan instruktur 

dan juga mahasiswa 

lainnya. 

.747 .328 .378 .477  .309 

Blended learning 

memungkinkan saya 

untuk lebih terlibat aktif 

dalam proses 

pembelajaran. 

.737  .439    

Pembelajaran secara 

daring dan juga tatap 

muka (blended 

learning) dapat 

dilakukan dalam 

Pendidikan Profesi 

Guru. 

.719      

Pembelajaran daring 

sangat membantu saya 

dalam pembelajaran 

karena dapat diakses 

dimanapun dan 

kapanpun. 

.706 .354   .390  
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Blended Learning 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan saya 

sebagai guru 

matematika 

.705 .660 .356 .513   

Diskusi dalam forum 

daring sangat 

membantu saya untuk 

belajar. 

.655 .326 .379    

Membaca sumber-

sumber daring tidak 

masalah bagi saya. 

.647 .497 .337 .631   

Saya dapat mengetik 

tulisan dengan cepat 

dalam komputer. 

.588 .414     

Pembelajaran dalam 

PPG seharusnya hanya 

dilakukan dengan tatap 

muka. 

-.415      

Saya meluangkan 

waktu untuk 

mengerjakan tugas yang 

diberikan dalam 

pembelajaran daring. 

 .729     

Tidak ada kesulitan 

untuk menggunakan 

komputer untuk 

kegiatan pembelajaran 

daring. 

 .725  .313   

Saya diberikan arahan 

yang cukup untuk 

menggunakan sistem 

pembelajaran dalam 

jaringan. 

.526 .684  .461   

Dengan blended 

learning, saya 

merasakan adanya 

perubahan yang positif 

dalam diri saya. 

.614 .670 .311 .446   
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Saya memiliki 

komputer/laptop sendiri 

untuk pembelajaran 

daring. 

 .667     

Saya mengetahui bahwa 

saya telah berhasil 

dalam blended learning 

ini pada PPG ini. 

.560 .663 .382    

Saya mengetahui 

kriteria keberhasilan 

yang harus saya capai 

dalam blended learning 

pada PPG ini. 

 .643     

Saya paham cara 

menggunakan sistem 

pembelajaran daring 

dalam program PPG ini 

 .597   .308 -.456 

Dalam menjawab 

permasalahan/soal-soal 

yang ditanyakan dalam 

tugas, saya mencari 

sumber-sumber dari 

internet. 

 .584    .417 

Saya mengetahui letak 

kekurangan saya dalam 

blended learning pada 

PPG ini. 

.348 .571     

Saya memperbaiki 

tugas daring yang 

diberikan berdasarkan 

feedback yang 

diberikan oleh 

instruktur. 

 .565  .319  .344 

Sebelum menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

saya membaca bahan-

bahan yang diperlukan. 

 .553  .475 -.343  

Saya berusaha secara 

mandiri menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

 .519     
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Fasilitas internet di 

rumah menunjang 

pembelajaran daring. 

 .453  .325   

Saya terkadang 

meminta orang lain 

untuk membantu saya 

dalam sistem 

pembelajaran dalam 

jaringan. 

 -.435     

Tugas daring 

memberatkan saya. 

-.400  -.816    

Saya tidak memiliki 

waktu yang cukup 

untuk mengerjakan 

tugas daring yang 

diberikan. 

  -.782    

Saya merasa tertekan 

secara waktu dan 

psikologis dengan 

blended learning 

-.437  -.704    

Pembelajaran daring 

membuat waktu saya 

lebih efektif dan efisien. 

.509 .332 .608 .359   

Pembelajaran daring itu 

sesuai dengan 

kebutuhan saya. 

.399  .591    

Penugasan daring 

membuat saya lebih 

disiplin. 

.525 .369 .587 .390   

Saya mengerjakan tugas 

daring mendekati batas 

akhir pengumpulan. 

  -.534    

Saya lebih suka 

membaca tulisan secara 

daring daripada 

mendengarkan 

penjelasan dalam tatap 

muka. 

  .497   .441 

Pembelajaran daring 

dalam PPG perlu ada 

perbaikan. 

  -.441 .324   
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Saya lebih menyukai 

sesi tatap muka 

daripada sesi daring. 

  -.417 .325   

Ketika menyelesaikan 

tugas daring, saya tidak 

tahu cara mengutip 

sumber yang benar. 

 -.370 -.373  .368  

Instruktur PPG 

memiliki kemampuan 

yang dapat membantu 

saya mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan sebagai 

guru matematika yang 

profesional 

 .320  .727   

Arahan dan instruksi 

dari instruktur PPG 

dapat saya pahami 

dengan baik. 

   .723   

Feedback yang 

diberikan oleh 

instruktur dapat 

dipahami dengan baik. 

.404   .672   

Saya aktif dalam 

diskusi yang disediakan 

dalam proses 

pembelajaran daring. 

   .528   

Saya menjawab soal 

diskusi daring dengan 

menggunakan kata-kata 

sendiri. 

 .486  .518   

Blended Learning 

dalam PPG ini telah 

terorganisir dengan baik 

dan efektif. 

.393 .420 .374 .487   

Saya mencari jawaban 

penugasan daring pada 

buku yang tersedia di 

rumah atau sekolah 

secara mandiri 

 .303  .476   
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Saya berharap feedback 

yang diberikan oleh 

instruktur, walaupun 

tidak sesuai dengan 

keinginan saya. 

   .448   

Sumber/referensi 

bacaan yang disediakan 

dalam PPG ini cukup 

memadai 

 .305  .438   

Saya melakukan copy 

paste jawaban tugas 

daring dari internet, 

walaupun saya tahu 

bahwa hal tersebut 

tindakan yang tidak 

terpuji. 

    .696  

Jika jawaban ada di 

internet, saya 

menyalinnya langsung 

di kolom jawaban. 

    .648  

Copy paste adalah hal 

yang biasa saya 

lakukan. 

    .549  

Jika ada hal yang 

kurang jelas, saya lebih 

suka mencari sendiri 

terlebih dahulu pada 

sumber daring daripada 

meminta seseorang 

untuk menjelaskannya. 

.408 .336   .462  

Tidak ada larangan 

untuk melakukan copy 

paste dalam penugasan 

daring. 

-.328    .407  

RPP beserta 

kelengkapannya yang 

saya buat adalah murni 

hasil pekerjaan saya 

sendiri. 

     -.677 
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Saya lebih suka 

mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang 

diajarkan di forum 

daring daripada di 

diskusi kelas tatap 

muka. 

    .372 .576 

Saya tahu bagaimana 

membuat perangkat 

pembelajaran yang 

bagus. 

   .374  -.434 

Saya tidak terbiasa 

untuk berlama-lama di 

depan komputer untuk 

membaca. 

  -.326   .374 

Pembelajaran PPG 

lebih baik dilakukan 

secara on-line/daring. 

  .331   .344 

Sesi tatap muka lebih 

bermakna jika 

mendiskusikan apa 

yang dibahas dalam 

pembelajaran daring. 

     -.312 
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Lampiran 2. 

Deskripsi Dari Hasil Kuesioner.  

 

Aspek Persepsi : 

1. Blended learning lebih baik daripada pembelajaran yang hanya bertumpu pada 

tatap muka saja atau daring saja. 

2. Blended learning memfasilitasi saya untuk belajar dengan bermakna. 

3. Blended learning meningkatkan interaksi saya dengan instruktur dan juga 

mahasiswa lainnya. 

4. Blended learning memungkinkan saya untuk lebih terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

5. Pembelajaran secara daring dan juga tatap muka (blended learning) dapat 

dilakukan dalam Pendidikan Profesi Guru. 

6. Pembelajaran daring sangat membantu saya dalam pembelajaran karena dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun. 

7. Blended Learning mengembangkan kemampuan dan keterampilan saya 

sebagai guru matematika 

8. Diskusi dalam forum daring sangat membantu saya untuk belajar. 

9. Membaca sumber-sumber daring tidak masalah bagi saya. 

10. Saya dapat mengetik tulisan dengan cepat dalam komputer. 

11. Pembelajaran dalam PPG seharusnya hanya dilakukan dengan tatap muka. 

Aspek 2 

1. Saya meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan dalam 

pembelajaran daring. 

2. Tidak ada kesulitan untuk menggunakan komputer untuk kegiatan 

pembelajaran daring. 
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3. Saya diberikan arahan yang cukup untuk menggunakan sistem pembelajaran 

dalam jaringan. 

4. Dengan blended learning, saya merasakan adanya perubahan yang positif 

dalam diri saya. 

5. Saya memiliki komputer/laptop sendiri untuk pembelajaran daring. 

6. Saya mengetahui bahwa saya telah berhasil dalam blended learning ini pada 

PPG ini. 

7. Saya mengetahui kriteria keberhasilan yang harus saya capai dalam blended 

learning pada PPG ini. 

8. Saya paham cara menggunakan sistem pembelajaran daring dalam program 

PPG ini 

9. Dalam menjawab permasalahan/soal-soal yang ditanyakan dalam tugas, saya 

mencari sumber-sumber dari internet. 

10. Saya mengetahui letak kekurangan saya dalam blended learning pada PPG ini. 

11. Saya memperbaiki tugas daring yang diberikan berdasarkan feedback yang 

diberikan oleh instruktur. 

12. Sebelum menyelesaikan tugas yang diberikan saya membaca bahan-bahan 

yang diperlukan. 

13. Saya berusaha secara mandiri menyelesaikan tugas yang diberikan. 

14. Fasilitas internet di rumah menunjang pembelajaran daring. 

15. Saya terkadang meminta orang lain untuk membantu saya dalam sistem 

pembelajaran dalam jaringan. 

Aspek 3 

1. Tugas daring memberatkan saya. 
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2. Saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas daring yang 

diberikan. 

3. Saya merasa tertekan secara waktu dan psikologis dengan blended learning 

4. Pembelajaran daring membuat waktu saya lebih efektif dan efisien. 

5. Pembelajaran daring itu sesuai dengan kebutuhan saya. 

6. Penugasan daring membuat saya lebih disiplin. 

7. Saya mengerjakan tugas daring mendekati batas akhir pengumpulan. 

8. Saya lebih suka membaca tulisan secara daring daripada mendengarkan 

penjelasan dalam tatap muka. 

9. Pembelajaran daring dalam PPG perlu ada perbaikan. 

10. Saya lebih menyukai sesi tatap muka daripada sesi daring. 

11. Ketika menyelesaikan tugas daring, saya tidak tahu cara mengutip sumber yang 

benar. 

Aspek empat. 

1. Instruktur PPG memiliki kemampuan yang dapat membantu saya 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan sebagai guru matematika yang 

profesional 

2. Arahan dan instruksi dari instruktur PPG dapat saya pahami dengan baik. 

3. Feedback yang diberikan oleh instruktur dapat dipahami dengan baik. 

4. Saya aktif dalam diskusi yang disediakan dalam proses pembelajaran daring. 

5. Saya menjawab soal diskusi daring dengan menggunakan kata-kata sendiri. 

6. Blended Learning dalam PPG ini telah terorganisir dengan baik dan efektif. 

7. Saya mencari jawaban penugasan daring pada buku yang tersedia di rumah atau 

sekolah secara mandiri 
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8. Saya berharap feedback yang diberikan oleh instruktur, walaupun tidak sesuai 

dengan keinginan saya. 

9. Sumber/referensi bacaan yang disediakan dalam PPG ini cukup memadai 

Aspek lima 

1. Saya melakukan copy paste jawaban tugas daring dari internet, walaupun saya 

tahu bahwa hal tersebut tindakan yang tidak terpuji. 

2. Jika jawaban ada di internet, saya menyalinnya langsung di kolom jawaban. 

3. Copy paste adalah hal yang biasa saya lakukan. 

4. Jika ada hal yang kurang jelas, saya lebih suka mencari sendiri terlebih dahulu 

pada sumber daring daripada meminta seseorang untuk menjelaskannya. 

5. Tidak ada larangan untuk melakukan copy paste dalam penugasan daring. 

Aspek enam 

1. RPP beserta kelengkapannya yang saya buat adalah murni hasil pekerjaan saya 

sendiri. 

2. Saya lebih suka mengajukan pertanyaan tentang materi yang diajarkan di 

forum daring daripada di diskusi kelas tatap muka. 

3. Saya tahu bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang bagus. 

4. Saya tidak terbiasa untuk berlama-lama di depan komputer untuk membaca. 

5. Pembelajaran PPG lebih baik dilakukan secara on-line/daring. 

6. Sesi tatap muka lebih bermakna jika mendiskusikan apa yang dibahas dalam 

pembelajaran daring. 
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