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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Denah Sekolah SMA Negeri 3 Cimahi 

 

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah SMA Negeri 3 Cimahi 

yang beralamat di Jalan Pesantren No. 161 Kota Cimahi.  Sekolah SMA Negeri 3 

Cimahi merupakan salah satu sekolah favorit di kota cimahi. Sarana dan prasarana 

di sekolah ini sudah cukup memadai dengan banyak fasilitas-fasilitas yang 

disedikan. Sekolah ini peneliti pilih sebagai lokasi penelitian karena di sekolah ini 

dalam mata pelajaran sejarah belum pernah dikembangkan proses pembelajaran 

melalui metode think-pair-share, sehingga metode ini dapat dijadikan referensi 

untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran.  
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Penelitian dilakukan di kelas XI IIS 2 dengan siswa yang  dijadikan subjek 

penelitian berjumlah 40 orang dengan komposisi 20 orang laki-laki dan 20 orang 

perempuan. Alasan peneliti memilih kelas ini adalah karena karakteristik siswa di 

kelas yang  peneliti jadikan subjek penelitian berbeda dengan kelas yang lain. 

Siswa di kelas ini memiliki potensi yang besar dalam pemahaman sejarah akan 

tetapi potensi itu belum digali secara optimal karena masih ada masalah dalam hal 

keterampilan mengkomunikasikan. Dengan diberlakukannya kurikulum yang baru 

yaitu kurikulum 2013 diharapkan siswa dapat mengembangkan kecakapan sosial 

yang salah satunya adalah keterampilan komunikasi dalam pembelajaran sejarah. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berkaitan erat dengan 

penelitian kualitatif, karena memang dalam pengumpulan datanya menggunakan 

pendekatan kualitatif.  Sukmadinata (2013, hlm. 140) menjelaskan bahwa: 

Penelitian tindakan merupakan suatu pencarian sistematik yang dilaksanakan 

oleh para pelaksana program dalam kegiatannya sendiri (dalam pendidikan 

dilakukan oleh guru, dosen, kepala sekolah, konselor), dalam mengumpulkan 

data tentang pelaksanaan kegiatan, keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, 

untuk kemudian menyusun rencana dan melakukan kegiatan-kegiatan 

penyempurnaan 

 

Penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan 

kegiatan, contoh kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Penelitian tindakan 

menggabungkan kegiatan penelitian atau pengumpulan data dengan penggunaan 

hasil penelitian atau pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan secara timbal balik 

membentuk spiral: rencana, pengamatan dan refleksi. Langkah-langkah penelitian 

tindakan menurut Deborah South dalam buku Sukmadinata meliputi: 1) 

identifikasi bidang fokus masalah, 2) pengumpulan data,3) analisis dan 

interpretasi data, 4) penyusunan rencana, dan 5) pelaksanaan.  

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas karena 

penelitian tindakan kelas memiliki tujuan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan kegiatan misalnya kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, 

penelitian tindakan kelas merupakan penelitian kualitatif yang menekankan proses 
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bukan hasil. Penelitian tindakan kelas juga bermanfaat bagi peneliti untuk menjadi 

bekal dan pengalaman ketika terjun sebagai pendidik. Penelitian tindakan kelas 

juga penting dilaksanakan oleh lembaga pendidikan untuk menyempurnakan 

kegiatan pendidikan di sekolah.  

 

C. Desain Penelitian  

Dalam melakukan PTK beberapa ahli mengemukakan model desain 

penelitian tindakan kelas, antara lain yang sering digunakan adalah: Model Kurt 

Lewin, Model Kemmis dan Mc Taggart, Model John Elliot dan Hopkins. Model-

model tersebut pada umumnya memiliki desain yang sama. Dari keempat model 

yang ada, peneliti mengambil model Kemmis dan Mc Taggart dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, karena model Kemmis dan Mc 

Taggart  merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh 

Kurt Lewin. Hanya saja, komponen acting (tindakan) dengan observing 

(pengamatan) dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukannya kedua komponen 

tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan 

observing merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Maksudnya, kedua 

kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya 

suatu tindakan begitu pula observasi juga harus dilaksanakan . 

Alasan peneliti mengambil desain penelitian tindakan kelas model Kemmis 

dan Mc Taggart ini karena dalam kegiatan acting (tindakan) dengan observing 

(pengamatan) dijadikan sebagai satu kesatuan. Sehingga dalam pelaksanaan 

siklusnya lebih mengefektifkan waktu dan mudah dalam pelaksanaanya. Desain 

model Kemmis dan Mc Taggart ini menggunakan empat tahapan dalam siklus 

yang mempunyai kegiatan Perencanaan (plan), Tindakan (act), Observasi 

(Observ), dan Refleksi (Reflect).  
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Gambar 3.2 Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc 

Taggart 

 

Langkah-langkah tersebut dijelaskan Sukardi (2011, hlm. 213), sebagai berikut. 

1. Rencana (Plan) 

Rencana merupakan serangkaian tindakan yang sudah direncanakan 

sebelumnya untuk meningkatkan apa yang terjadi. Dalam tahap ini peneliti akan 

menyusun beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan pada saat penelitian 

untuk mendapatkan gambaran terlebih dahulu sebelum menerapkannya pada 

pembelajaran di kelas. 

Pada penelitian ini peneliti  merencanakan beberapa hal yaitu sebagai berikut. 

a. Mencari mitra sekolah yang akan digunakan sebagai tempat untuk 

melaksanakan penelitian. 

b. Menyusun kesepakatan dengan guru mitra mengenai penentuan pelaksanaan 

dan guru model dalam penelitian. 

c. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan 

penelitian. 

d. Melakukan pra-penelitian terhadap kelas yang akan dijadikan tempat 

melaksanakan penelitian. 

e. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas yaitu kurangnya 

keterampilan komunikasi siswa. 
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f. Meminta ketersediaan siswa yang akan diteliti, karena penelitian ini akan 

berlangsung beberapa pertemuan. 

g. Mendiskusikan dan menentukan materi yang akan digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas. 

h. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan digunakan. 

i. Merencanakan sistem penilaian yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar. 

j. Membuat instrument penelitian 

k. Merencanakan pengolahan data dari hasil yang diperoleh dalam penelitian.  

 

2. Tindakan (act) 

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan yang telah direncanakan pada 

tahap sebelumnya. Pelaksanaan tindakan harus sesuai dengan perencanaan yang 

telah disepakati dan dilakukan oleh peneliti dan kolabolator terhadap siswa kelas 

XI IIS 2. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan 

pelaksanaan tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan yang baik didukung dengan 

perencanaan yang baik. Selain memerlukan perencanaan yang baik, juga 

diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 

Pada tahap tindakan ini, hal-hal yang dilakukan meliputi kegiatan berikut : 

a. Melaksanakan tindakan dengan menggunakan metode think-pair-share, 

rencana pembelajaran dan langkah-langkah yang telah direncanakan. 

b. Mengoptimalkan penggunaan metode think-pair-share. 

c. Menggunakan alat observasi yang telah dibuat untuk melihat peningkatan 

keterampilan komunikasi siswa dengan menerapkan metode think-pair-share 

ketika penelitian berlangsung. 

d. Melaksanakan diskusi dengan kolabolator berdasarkan hasil pengamatan yang 

berkaitan dengan penggunaan metode think-pair-share dalam kegiatan belajar 

mengajar. 
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3. Pengamatan ( observe) 

Pada tahap ini merupakan tahap yang dilakukan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Dari tahap pengamtan ini peneliti dan kolabolator 

mengumpulkan berbagai informasi di kelas dari mulai aktivitas siswa sampai pada 

aktivitas guru pada saat pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini pengamatan yang 

dilakukan meliputi kegiatan berikut : 

a. Melakukan pengamatan terhadap kelas yang akan digunakan sebagai kelas 

penelitian. 

b. Mengamati kesesuaian penggunaan metode think-pair-share dengan materi 

yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dibuat. 

c. Mengamati peningkatan keterampilan komunikasi siswa dengan menerapkan 

metode think-pair-share.  

d. Melakukan pengecekan terhadap lembar observasi yang telah dibuat.  

 

4. Refleksi ( reflection) 

Pada tahap terakhir dari penelitian tindakan kelas ini peneliti melakukan 

pengkajian kembali terhadap tindakan yang telah dilakukan  terhadap subjek yang 

telah dicatat dalam pengamatan. Pada tahap refleksi ini peneliti dan kolabolator 

melakukan evaluasi dan revisi terhadap seluruh proses penelitian mengenai 

kekurangan dan kelebihan kegiatan belajar mengajar. Pada tahap ini juga 

dilakukan perbaikan dan pengembangan untuk melakukan tindakan pada siklus 

berikutnya.  Hal-hal yang dilakukan pada tahap refleksi ini meliputi : 

a. Melakukan diskusi dengan kolaborator setelah tindakan dilakukan. 

b. Menganalisis hasil observasi pada alat observasi yang digunakan.  

c. Merumuskan solusi atas permasalahan yang dialami peneliti maupun siswa 

selama penelitian berlangsung. 

d. Menyusun perencanaan apabila pelaksanaan tindakan dilanjutkan ke siklus 

berikutnya.  

 

 

 



35 
 

 
Euis Istikomah, 2015 
PENERAPAN METODE THINK-PAIR-SHARE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI  
SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

D. Fokus Penelitian 

1. Metode Think-Pair-Share dalam Pembelajaran Sejarah 

Metode think-pair-share merupakan metode sederhana dari model 

Cooperative Learning dimana dalam pembelajaran, siswa melakukan tahapan 

berpikir sendiri setelah diberikan masalah oleh guru dengan melakukan observasi 

dari buku atau sumber lain yang terkait. Setelah proses berpikir secara individu 

siswa melakukan diskusi atau bertukar ide atau pendapat bersama pasangan dalam 

satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Tahap ini siswa dengan pasangannya 

melakukan observasi dan eksplorasi, yang dilanjutkan dengan langkah 

mengasosiasi, yaitu mendiskusikan jawaban yang telah diperoleh bersama dalam 

satu kelompok. Setelah mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari masalah, 

selanjutnya siswa mengkomunikasikannya di depan kelas kepada siswa lain dan 

guu.  Dari pemaparan di atas, untuk menjelaskan langkah-langkah secara lebih 

rinci peneliti mengambil beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan saat 

penelitian yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap think  

Langkah-langkah dalam tahap  think atau berpikir pada metode think-pair-

share adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pertanyaan kepada siswa tentang gambar, pernyataan dari guru, 

atau tayangan video  

2) Siswa secara individu diberikan waktu beberapa menit untuk mencari 

jawaban sementara dari pertanyaan yang diberikan oleh guru 

3) Guru menanyakan jawaban sementara  siswa dari hasil kerja secara individu 

b. Tahap pair 

Langkah-langkah dalam tahap pair atau berpasangan pada metode think-pair-

share adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk pasangan yang terdiri dari dua siswa 

2) Melakukan diskusi berpasangan 

3) Membentuk pasangan menjadi kelompok yang terdiri dari empat siswa atau 

dua pasangan 

4) Melakukan tukar pendapat antar pasangan dalam kelompok 

5) Membuat laporan dalam bentuk tulisan 
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c. Tahap share 

Langkah-langkah dalam tahap share atau berbagi pada metode think-pair-

share adalah sebagai berikut: 

1) Pasangan dalam kelompok melakukan presentasi di depan kelas 

2) Melakukan Tanya jawab dari hasil presentasi di depan kelas 

3) Membuat kesimpulan dari hasil presentasi di depan kelas 

 

2. Keterampilan Komunikasi Siswa 

Keterampilan komunikasi siswa merupakan Keterampilan mengungkapkan 

hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil 

penyelidikan. Hal ini dapat dikembangkan dengan menghimpun informasi dari 

grafik atau gambar yang menjelaskan benda- benda serta kejadain- kejadian 

secara rinci. Kegiatan untuk keterampilan ini dapat berupa kegiatan membuat dan 

menginterpretasi informasi dari grafik, charta, peta, gambar, video dan lain- lain. 

Sebagai contoh siswa mendeskripsikan gambar atau benda yang ditampilkan oleh 

guru, atau mengkomunikasikan hasil kerja siswa berupa benda, gambar dan grafik 

kepada siswa lain. Adapun keterampilan komunikasi siswa yang akan diamati 

dalam penelitian ini memiliki indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan komunikasi siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru 

1) Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

2) Siswa dapat Mengajukan pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh 

guru 

b. Keterampilan komunikasi siswa pada saat kegiatan diskusi 

1) Siswa dapat bertukar  pendapat dalam pasangan dan kelompok 

2) Siswa dapat menjelaskan jawaban kepada pasangan dan kelompok 

c. Keterampilan komunikasi siswa dalam membuat laporan dalam bentuk 

tulisan 

1) Siswa dalam kelompok dapat mendeskripsikan hasil diskusi tentang tugas 

yang diberikan guru 

2) Siswa dalam kelompok dapat mengungkapkan ide atau pendapat kelompok 

tentang tugas yang diberikan guru 
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3) Siswa dalam kelompok dapat menganalisis hasil diskusi tentang tugas yang 

diberikan guru 

4) Siswa dalam kelompok dapat menyimpulkan hasil diskusi tentang tugas yang 

diberikan guru 

d. Keterampilan komunikasi siswa ketika melakukan  presentasi 

1) Siswa dapat menjelaskan hasil diskusi tentang tugas yang diberikan oleh guru 

di depan kelas 

2) Siswa dapat mengungkapkan ide atau pendapat kelompok tentang tugas yang 

diberikan oleh guru 

e. Keterampilan komunikasi siswa dalam menjawab pertanyaan dari siswa lain 

1) Siswa dapat menjawab pertanyaan dari siswa lain yang mengajukan 

pertanyaan 

2) Siswa dapat menyimpulkan hasil presentasi di depan kelas 

 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk mengumpulkan semua data yang ada dilapangan dibutuhkan instrumen 

penelitian untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Arikunto (2007, 

hlm. 101) menjelaskan “Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”. Instrumen penelitian 

merupakan hal yang penting dalam penelitian karena pada saat peneliti membuat 

laporan penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari instrumen penelitian. Pada 

penelitian ini instrumen yang  digunakan yaitu sebagai berikut. 

1. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam 

pelaksanaan penelitian. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti dan mitra peneliti 

ketika melakukan pengamatan atau observasi. Catatan lapangan digunakan  untuk 

mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam kaitannya dengan 

pengumpulan data di lapangan. Beberapa aspek yang diamati seperti aspek 

pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru 

dengan siswa dan  interaksi siswa dengan siswa.   
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2. Rubric 

Selain menggunakan catatan lapangan, peneliti juga menggunakan rubric 

untuk mempermudah dalam penilaian kelompok. Rubric ini bertujuan untuk 

melihat peningkatan keterampilan mengkomunikasikan siswa dalam kelompok, 

dan penilaian laporan hasil diskusi kelompok dimana dalam rubric tersebut 

terdapat aspek yang dinilai dan skor penilaian serta skala penilaian dalam rubric.  

 

F. Teknik Pengumpul Data 

Menurut Sugiyono (2006, hlm. 224) menyatakan bahwa : 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  

 

Sumber data diperoleh dari guru dan siswa serta pihak-pihak yang relavan 

dari penelitian ini.  Data penelitian yang diambil meliputi semua tindakan dan 

peristiwa yang diamati selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan metode think-pair-share, kegiatan yang diamati dalam penelitian ini 

adalah keterampilan komunikasi siswa pada pembelajaran sejarah dan laporan 

hasil diskusi kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan tindakan dalam proses belajar mengajar di kelas. “Observasi 

atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung” 

(Sukmadinta, 2013, hlm. 220).  Dengan dilaksanakannya observasi maka peneliti 

dapat mengetahui keterampilan komunikasi siswa yang terjadi dalam proses 

pembelajaran di kelas XI IIS 2 SMA Negeri 3 Cimahi. Observasi dalam penelitian 

ini berfungsi untuk mendokumentasikan aktivitas siswa dan guru yang dijadikan 

acuan dan refleksi untuk melaksanakan tindakan pada siklus berikutnya.  
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2. Studi Dokumentasi 

Menurut Sukmadinata (2010, hlm. 221) mengemukakan bahwa  

 Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dipilih dihimpun dan dipilih 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

 

Studi dokumentasi dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis maupun rekaman 

video ketika pelaksanaan penelitian. Setelah data yang diperoleh,  peneliti 

melakukan analisis data untuk menyesuaikan dengan fokus penelitian. Data-data 

yang diperoleh dari studi dokumentasi tersebut dapat berupa data kehadiran siswa, 

data nilai siswa, rekaman ketika pelaksanaan penelitian dan lain sebagainya.  

 

G. Analisis Data 

Data temuan yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis. 

Dalam analisis data ini, data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti 

dianalisis, melalui analisis data yang diperoleh maka data akan mempunyai makna 

dan arti dalam memecahkan masalah penelitian. Langkah-langkah pengolahan 

data dilakukan sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari pengukuran terhadap keterampilan komunikasi  

siswa  dan laporan hasil diskusi melalui penskoran dalam rubric.  

a. Performance mengenai keterampilan komunikasi siswa, menentukan skor 

hasil pengamatan keterampilan komunikasi siswa dengan penggunaan metode 

think-pair-share yang diperoleh setiap kelompok. Skor diperoleh dengan cara 

menjumlahkan semua skor yang diberikan oleh observer untuk setiap bentuk 

kegiatan dalam observasi. Keterampilan komunikasi siswa memiliki lima 

indikator dan 12 sub indikator. Jumlah skor maksimal yang akan diperoleh 

setiap kelompok adalah 36 (3 x 12) dan skor minimalnya 12 (1 x 12).  

b. Product berupa laporan hasil diskusi kelompok, menentukan skor dari 

pengamatan laporan hasil diskusi yang diperoleh setiap kelompok. Skor 

didapat dengan cara menjumlahkan semua skor yang diperoleh di setiap 

kegiatan. Jumlah skor maksimal yang diperoleh setiap kelompok adalah 12 ( 

3 x 4) dan skor minimal adalah 4 (1 x 4). 
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2. Data Kualitatif 

Pengolahan data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-

data yang telah diperoleh kemudian melakukan interpretasi data untuk 

memudahkan memberi penjelasan terhadap temuan hasil penelitian. Data yang 

baik adalah data yang valid. “Konsep validitas dalam aplikasinya untuk penelitian 

tindakan mengacu kepada kredibilitas dan derajat kepercayaan dari hasil 

penelitian ( Wiriaatmadja, 2012, hlm. 164) Kegiatan yang dapat meningkatkan 

validitas yaitu: 

a. Audit Trail 

Audit trail adalah mengecek keabsahan data sesuai sumber aslinya dengan 

melakukan analisis data sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung 

dianalisa, dilanjutkan dengan pencarian data untuk dianalisis kembali. Demikian 

seterusnya sampai dianggap mencapai hasil yang memadai. Pada pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan pengecekan data dari hasil 

observasi mengenai keterampilan komunikasi siswa dan laporan hasil diskusi 

kelompok. Data yang diperoleh tersebut dianalisa dan dibandingkan dengan data 

hasil observasi dari guru mitra. Data hasil observasi keterampilan komunikasi dari 

guru mitra dan peneliti dibandingkan kemudian dianalisis. Sedangkan data 

laporan hasil diskusi peneliti langsung analisis dari perolehan skor karena 

penilaian laporan hasil diskusi kelompok hanya dilakukan oleh peneliti.   

b. Triangulasi  

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber. Pengecekan 

dilakukan dengan menguji kredibilitas data melalui beberapa sumber, cara 

maupun waktu, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu 

dibandingkan dengan observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Pada penelitian 

penerapan metode think-pair-share untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 

siswa triangalusi dilakukan dengan cara: pertama, peneliti menggabungkan semua 

data yang diperoleh dari hasil observasi dan catatan lapangan. Pedoman observasi 

dari guru mitra dan peneliti digabungkan kemudian  Kedua, peneliti menyamakan 

hasil observasi dari guru miitra dan peneliti untuk selanjutnya data dianalisis 
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dengan melihat indikator-indikator yang muncul dalam pelaksanaan penerapan 

metode think-pair-share untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. 

c. Member Check 

Member check yaitu mengecek kebenaran data temuan dengan cara 

mengkonfirmasi dengan sumber data. Dalam proses ini, data atau informasi 

tentang seluruh pelaksanaan tindakan yang diperoleh peneliti dan mitra peneliti 

dikonfirmasi kebenarannya kepada kolaborator atau guru yang menjadi mitra 

melalui diskusi balikan pada setiap akhir pelaksanaan tindakan dan pada akhir 

keseluruhan pelaksanaan tindakan. Setelah peneliti selesai melaksanakan 

penelitian di kelas dengan menerapkan metode think-pair-share untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, selanjutnya peneliti melakukan 

analisis semua data yang telah diperoleh mulai dari hasil observasi maupun 

catatan lapangan. Hasil analisis tersebut peneliti deskripsikan dan peneliti 

laporkan kepada guru mitra untuk mengecek kebenaran data temuan. Hal ini 

dilakukan agar hasil temuan sesuai dengan kenyataan di lapangan.  

d. Expert Opinion 

Expert opinion adalah pengecekan terakhir pada kebenaran temuan penelitian 

kepada para pakar di bidang ini yaitu pembimbing peneliti dalam memberi arahan 

terhadap  masalah peneliti yang dikaji. Ketika data yang  diperoleh  yaitu 

mengenai keterampilan komunikasi siswa dan data laporan hasil diskusi telah 

dianalisis dengan membandingkan pada alat pengumpul data yang ada, 

selanjutnya peneliti menginformasikan dan melaporkan hasil temuan tersebut 

kepada dosen pembimbing untuk mendapat arahan dalam penulisan hasil 

penelitian.  

 

 

 

 


