
 

 
PGSD UPI KAMPUS SERANG 

 
Nur Keni, 2017 
PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP UNSUR INTRINSIK CERITA RAKYAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 

dilakukan sesuai dengan jadwal kegiataan pembelajaran. Adapun alasan 

peneliti memilih metode penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di 

kelas. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian oleh guru di dalam 

kelas kelasnya sendiri melalui refleksi diri. Tujuannya adalah untuk 

memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar peserta didiik 

menjadi meningkat dan secara sistem, mutu guruan pada satuan guruan 

juga meningkat. Pengertian lain dari penelitian tindakan kelas (PTK) 

adalah penelitian di dalam kelas untuk memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran, meningkatakan hasil belajar, dan menemukan model 

pembelajaran inovatif untuk memecahkan masalah yang dialami oleh 

guru dan siswa. (Tampubolon, 2014, hlm. 19). 

Sedangkan menurut Dafid Hopkins, 1993, Kemmis, 1982, dan Mc 

Taggart, 1991, penelitian tindakan kelas merupakan bentuk strategi dalam 

mendekteksi dan memecahkan prosedur penelitian yang berbentuk siklus 

atau daur ulang (Tampubolon, 2014 hlm. 19). Begitu banyak pendapat 

mengenai penelitian tindakan kelas (PTK), diungkapkan pula oleh 

Arikunto, (20112, hlm. 2) bahwa penelitian tindakan kelas memiliki tiga 

pengertian sebagai berikut; 1) Penelitian menujuk pada suatu kegiatan 

mencermati suatu objek dengan mengunakan cara dan aturan metodelogi 

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 
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meningkatakan mutu suatu hal yang menarik minat peneliti, 2) Tindakan 

menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan  

tujuan tertentu. Dalam bentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa, 3) 

Kelas, hal ini tidak terkait pada pengertuan ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Kelas yang dimaksud merupakan 

sekelompok siswa dalam waktu yag sama, menerima pelajaran yang sama 

dari guru. 

Tujuan PTK itu sendiri yaitu pada: (1) memperbaiki atau 

meningkatakan kualitas praktik (proses) pembelajaran di kelas secara 

berkesinambungan; (2) mengingkatkan atau memperbaiki kualitas hasil 

belajar yang kurang baik aspek akdemik maupun non akademik; (3) 

memperbaiki secara inovatif dan kreatif kurikulum, strategi pembelajaran, 

dan penilaian berbasis kompotensi; (4) meningkatakan mutu guruan di 

lembaga atau sekolah.  

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahawa penlitin tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru atau calon guru di dalam 

kelas yang senagaja di cerimati pada suatu obyek dengan menggunakan 

model tertentu untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang menyangkut 

kualitas proses pembelajaran dan dapat bermanfaat juga untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model penelitian merupakan suatu tahapan atau langkah-langkah 

dalam kegiatan melaksanakan penelitian. Model penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini dilaksanakan dengan mengunakan siklus-siklus kegiatan (daur 

ulang). Siklus-siklus tersebut merupakan tahapan kegiatan setiap tahap 

dilakukan dengan menggunakan model kooperatif leraning tipe two stay 

two stray.  

Tampubolon (2014, hlm. 27) mengemukakan model penelitian tidakan 

kelas dengan desain model Kemmis dan Mc Tagget dengan menggunakan 

bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan, 
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yaitu; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. 

Adapun model dan pejelasannya sebagai berikut:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan.1 

Siklus PTK menurut Kemmis dan McTaggart. 

Adapun keterangan dari empat komponen desain PTK model Kurt Lewin 

sebagai berikut; 

Perencanaan 

Tindakan dan 

observasi  

Reflesksi 

Perencanaan 

Tindakan 

dan observasi  

Reflesksi Reflesksi 
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1) Perencanaan tindakan (planning) adalah suatu perencanaan dalam 

bentuk penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan prapenelitian. 

2) Pelaksanaan tindakan (action) pelaksanaan pembelajaran di kelas 

sebagai guru model dengan menggunakan perangkat pembelajaran 

yang telah direncanakan. 

3) Observasi (observing) adalah pengamatan atas pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas secra bersamaan (simultan) sebagai peneliti dan 

observasi terhadap perubahan perilaku siswa atas tindakan 

pembelajaran yang dilakukan dengan mengunkan instrumen 

pengumpul data. 

4) Refleksi (relection) adalah rekomendasi atas hasil evaluasi analisis 

data guna ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Teknik penelitian ini dirancang dalam 2 siklus. Pada penelitian ini 

direncanakan satu siklus dan diawali dengan pra siklus, dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Pra Siklus  

a. Kegiatan Observasi  

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan peneliti adalah 

mengamati kegiatan belajar yang sedang berlangsung serta melihat 

kondisi yang sebenernya yang dimaksudkan untuk melihat Kegiatan 

Belajar Mengjar (KBM) Bahasa Indonesia yang nyata berdasarkan 

kegiatann yang ada dilapangan tepatnya di kelas V SD Negeri Lontar 

Baru, kegiatan belajar yang berlangsung berjalan seperti biasanya 

tanpa ada persiapan dan tanpa mengunakan model pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas yang dijadikam dasar bagi 



 

 
PGSD UPI KAMPUS SERANG 

 
Nur Keni, 2017 
PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP UNSUR INTRINSIK CERITA RAKYAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

tindakan yang akan dilakukan dalam penyusunan program selanjutnya 

pada Siklus I. 

 

b. Kegiatan Refleksi  

Kegiataan refleksi ini dilakukan oleh peneliti dan guru dengan 

maksud untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan yang 

diperoleh selama jegiatan proses belajar mengajar dengan baik yang 

dirasakan oleh guru maupun dari hasil pengamatan. 

 

 

 

2. Sikulus I 

a. Perencanaan  

Pada siklus 1 peneliti bersama observer membuat program 

pelaksanaan pembelajaran yang kemudian dituangkan kedalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun perencanaan ini dilakukan 

dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajran dengan 

menggunkan model coopertaive learning tipe two stay two stray pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menentukan unsur intrinsik 

pada sebuah cerita rakyat, membuat pedoman observasi dan lembar 

lembar obervasi ntuk penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan guru 

dengan siswa dan menyiapkan alat evaluasi berbentuk tes tulis untuk 

mengetahui hasil kognitif siswa. 

b. Tindakan  

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah 

melaksanakan proses pembelajaran dengan mengunkan model 

cooperative learning tipe two stay two stray pada mata pelajaran 

Bahasa indonesia tentang unsur intrinsik cerita rakyat, langkah-

langkah dalam proses pembelajaranya adalah sebagai berikut: 1) Pada 
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awal pembelajaran guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

apresepsi dan guru memberikan stimulus tentang pertanyaan- 

pertanyaan untuk memperdalam konsep dasar yang diberikan kepada 

siswa, 2) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam 

proses belajar mengajar, 3) Siswa dikelompokan kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari empat orang pada setiap kelompoknya. 

Setiap kelompok diberikan wacana tentang cerita rakyat, 4) Masing-

masing kelompok berdiskusi untuk menanggapi tentang wacana yang 

diberikan, setelah selesai berdiskusi kelompok dipecah menjadi 

duabagian, sebagian tetap berada didalam kelompoknya dan sisanya 

dua orang bertamu kekelomok lain untuk mencari informasi 

sebanyak-banyaknya. Dua orangg yang tetap dalam kelompoknya 

bertugas untuk memberikan informasi yang telah didiskuskan. 4) 

Setelah cukup mendapatkan informasi yang diingikan masing-masinh 

kelompok kembali kekelompoknya masing-masing untuk 

menyampaikan hasil temuan yang didapatkan dari kelompok lain, 5) 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya  

 

c. Observasi  

Tahap observasi ini merupakan tahap yang berkaitan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Observasi merupakan pengamatan yang dapat 

dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran yang diteliti, sesuai dengan 

pedoman observasi yang telah disusun sebelumnya, misalnya 

mengobservasi pada kegiatan awal kegiatan pembelajaran, bagimana 

sikap siswa dalam belajar, dan penyampaian rencana pembelajaran 

yang akan disampaikan. Dalam penelitian ini harus diadakanya 

kegiatan dokumentasi yang menjujkan bukti visual bahawa telah 

dilakuka penelitia ini, kemudian hasil penelitian ini dilkukan anlisis 

data hasil obervasi dan tes (penilaian) 
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d. Refleksi  

Pada tahap refleksi peneliti mengevaluasi dari semua tindakan 

yang telah dilakuka sudah mencapai atau belum, refleksi dilakukan 

pada akhir pembelajara dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahan dalam proses pembelajaran yang telah di lakukan. 

Hasil refleksi digunakan untuk memutuskan tindak lanjut sebagai 

dasar perbaikan pada pmebelajaran berikutnya di siklus II. 

 

C. Subjek  dan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dan subyek penelitian “Penerapan model cooperative 

learning tipe two stay two stray (tsts) untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada konsep unsur intrinsik cerita rakyat (penelitian tindakan kelas di kelas v 

sekolah dasar negeri lontar baru tahun ajaran 2016/2017) adalah sebagai 

berikut:  

 

a. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian Penerapan Model Cooperative Learning 

Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Konsep Unsur Intrinsik Cerita Rakyat yang dilakukan di 

SD Negeri Lontar Baru dengan subyek penelitian yang akan dilakukan 

pada semua siswa kelas V, yang berjumlah 36 orang, laki-laki 22 

orang, perempuan 16 orang. 

 

b. Lokasi Penelitian  

Penelitian tidakan kelas ini dilakukan di SD Negeri Lontar Baru yang 

beralamat Jl. Lontar baru No. 31 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan 

Serang Kota Serang. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian 

disebabkan ada pertimbangan antara lain : 
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1) Lokasi yang mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

2) Rendahnya siswa dalam megetahui unsur intrinsik cerita rakyat 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesi di kelas V SD Negeri Lontar 

Baru, sehingga peneliti melakukan kegiatan penelitian tersebut. 

 

D. Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualiatif ini peneliti yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti sendiri pernyataan tersebut di kemukan oleh 

Sugiyono (2012, hlm. 59) Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga 

harus “divalidasi seberapa jauh peneliti kulaitatif siap melalukan penelitian 

yang selanjutnya terjun ke lapangan.  

 

E. Teknik Pegumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut; 

 

 

1. Observasi  

Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2012, hlm. 64) menyatakan 

bahwa, obsrvasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Semua 

pengetahuan didapatkan dari data yaitu fakta mengenai kenyataan yang 

diperoleh itu semua melaui observasi.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif,  

peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang dihadapi sebagau sumber data penelitian. Seperti yang di 

kemuakaan oleh Susan Stanback (1998) dalam (Sugiyono, 2012, hlm. 64) 

dalam penelitian obervasi partisipatif, peneliti mengamati langsung apa 
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yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapakan, dan 

berpasrtisipasi dalam aktivitas mereka.  

Observasi partisipatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaiamana prosesb belajar mengajar pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas V SD Negeri Lontar Baru yang kaitanya dengan 

mengunakan model pembelajaran two stay two stray pada proses 

pembelajaran yang digunakan. dengan cara observasi untuk mengetahui 

keaktifan siswa dalam kegiatan proses belajar mengjaar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia tentang membaca unsur cerita rakyat dan 

dilakukann juga dengan cara menggunakan tas hasil belajar pada siswa. 

Pada proses belajar mengajar peneliti menggunaka  lembar pedoaman 

oobservasi yang didalamnya terdapat beberapa aspek pengamatan 

kegiatan dalam pembelajaran yag dilakukan antara guru dengan siswa. 

Pedoman observasi dialkukan untuk mengetahui seberapa pengaruh yang 

guru lakukan terhadap siswa atau pengaruh gaya pembelajaran yang guru 

terapkan itu dapat berpengaruh pada siswanya. 

2. Wawancara  

Menurut Esterbreg dalam (Sugiyono, 2012, hlm. 72) Mengemukan 

bahawa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonribusikan 

makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apalia 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi peneliti ingin mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi pendahuluan di SD 

Negeri Lontar Baru dan peneliti melakukan wawancara dengan wawancara 

semi terstrukur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan 
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untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang 

diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.  

3. Tes Hasil Belajar  

Tes hasil belajar ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

penguasaan pengetahuan yang siswa kuasi dalam setiap proses 

pembelajaran yang didapatkan, tes yang dilakukan berupa tes tulis yaitu 

berupa tes objektif yng berbetuk tes pengetahuan pada siswa yaitu berupa 

tes evaluasi dan tes sikap pada setiap siswa. Tes evaluasi yaitu berupa 

soal-soal yang isinya mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam 

cerita rakyat yang berbentuk pilihan ganda sebanyak sepuluh soal. 

Kemudian tes sikap merupakan yaitu berbentuk soal-soal untuk 

berkerjasama dengan temannya dan soal dalam tes sikap yaitu berupa  

lembar kerja siswa (LKS) sebanyak empat soal yaitu mengenai bagian-

bagian unsur intrisik cerita rakyat. Untuk mengetahui tingkat kemapuan 

pada tes hasil belajar siswa, setiap soal evaluasi dan lembar kerja siswa 

selalu di perhitungkan hasilnya untuk mengetahui tingkat penguasaann 

materi pada siswa.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 91) Anaisis daya dalam penelitian 

kulaitatif, dilakukan pada saat pengumumpulan data berlangsung, dan setelah 

selsai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman 

mengemukan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, 

display, dan verifikasi. 

a. Reduksi data  

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 92) mengungkapan bahawa mereduksi 

data berarti merangkum, meilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
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hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakuka pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibntu denga peralata 

elektronik ataupun pada aspek-aspek teretntu.  

Tujuan dari mereduksi data pada penelitian kualitatif adalah temuan. 

Oleh karena itu, kalau peneliti dari penelitian kualitatif menemukan 

sesuatu yang anggapnya suatu yang asing, justru itulah yang dijadian 

perhatian oleh peneliti untuk dapat melakukan reduksi data. Dalam 

mereduksi data dapat memalui diskusi, dan dengan demikian pemikiran 

peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang 

memliki temuan.  

b. Penyajian data 

Setelah mereduksi langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitain kualitaif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singakat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejanisnya. 

Sama seperti yang dikemukan oleh Miles adan Huberman menyataka yang 

paling sring digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitaif 

adalah denagn teks yang bersifat naratif.  

c. Verifikasi  

Langkah ketiga dalam penelitian kualitaif menurut Miles and 

Hubermn, bahwa penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukan masih bersift sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan pada bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulam yang 

dikemukan pada tahap awal, didukunh oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengupulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpualan dalam penelitian kualitaif merupakan suatu temuan. Temuan 
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dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang menjadi jelas. 

 

G. Validitas Data Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 117), Validitas merupakan drajat antara 

data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Dengan demikian yang valid adalah data “ yang tidak beberda” 

antar data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Bila peneliti 

membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, 

maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.  

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan 

validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan drajad akurasi desain 

penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan 

dengan drajad akurasi apakah hasil pnelitin dapat digenaliasika atau 

diterpakan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Uji kebahasaandata 

dalam penelitian kualitatif meliputi uji creadibility (validitas internal), 

transferbility (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan 

confirmability (obyektivitas) 

1. Member check  

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 129) member check yaitu, proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari 

member check untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang 

ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid.  

2. Triangulasi  

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 125) triangulsi merupakan pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Secara kesuluhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu.  
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Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut, peneliti ini menerapkan bentuk 

triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan data 

ini menguji kreadibilits data dengan cara mengecek data dengan sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan 

wawancara. Apabila dengan dua teknik tersebut menghasilakan data yang 

berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber bersangkutan guna mematikan kebenaran atau semua dianggap 

benr karena sudut padang yang berbeda-beda. 

Dalam pengujian kreadibilitas, triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu (Sugiyono, 2010, hlm. 372) adapun jenis triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi ini teknik pegumpulan 

data. 

Dimana pada triangulasi ini teknik menguji kreadibilitas data 

dilakukan dengan cara megecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, 

lalu dicek dengan obervasi, kemudiam dicek kembali dengan tes tertulis. 

 


