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 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

Pada bab ini peneliti akan memaparkan secara rinci terkait metode yang 

digunakan dalam penelitian. penggunaan metode dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan permasalahan yang ditemukan di kelas di kelas VIII-C SMP Negeri 45 

Bandung. Dasar pemilihan metode dalam penelitian ini adalah untuk menjawab 

masalah yang ada, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik. 

Selain itu, pemilihan metode yang tepat dapat membantu peneliti sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga berjalan dengan baik sesuai 

dengan harapan.  

A. Lokasi dan Subjek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 45 Bandung yang berlokasi di Jl. 

Yogyakarta No. 01 Bandung. Pemilihan tempat penelitian tersebut 

berdasarkan berbagai pertimbangan diantaranya yaitu karena peneliti sedang 

melaksanakan Program Praktek Lapangan (PPL) disekolah tersebut. 

Bersamaan dengan melaksanakan PPL sekaligus peneliti dapat melakukan 

penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. Selain itu dukungan dari pihak sekolah khususnya guru mitra 

membuat peneliti merasa cocok untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-C dengan 

jumlah peserta didik 40 orang yang terdiri dari  laki-laki dan  perempuan. 

Adapun pemilihan kelas tersebut sebagai subjek penelitian adalah 

berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti di sekolah tersebut 

serta hasil wawancara peneliti dengan guru mitra. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kelas VIII-C 

memiliki permasalahan kurangnya kecerdasan interpersonal peserta didik. 

Hal ini ditunjukan pada proses pembelajaran dikelas dimana rendahnya sikap 

empati dan sikap menghargai peserta didik, kurangnya sikap prososial peserta 

didik, masih rendahnya kesadaran diri peserta didik terhadap perannya dalam 
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kelompok, peserta didik kurang memiliki etika sosial dan kemampuan 

pemecahan masalah efektif, serta peserta didik kurang dapat membangun 

komunikasi yang baik antar peserta didik. Melihat permasalahan tersebut 

membuat peneliti berkeinginan untuk memperbaiki permasalahan yang ada, 

sehingga peneliti memilih peserta didik kelas VIII-C sebagai subjek 

penelitian.   

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian diperlukan pada suatu penelitian dengan tujuan agar 

penelitian tersebut dapat berjalan secara terencana dan sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai 

serangkaian cara atau kegiatan dalam pelaksanaan penelitian. Menurut 

Sugiyono (2011, hlm 3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

subtantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu 

usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat 

dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan (Hopkins, 1993 dalam 

Wiriaatmadja hlm. 11). Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Rochman 

Natawijaya (1997) dalam (Muslich, 2009 hlm 9) PTK adalah pengkajian 

terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan kontekstual, yang 

ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan 

masalah. Selanjutnya Suyanto (1997) dalam (Muslich, 2009 hlm 9) PTK 

adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan 

praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. 

Penelitian Tindakan adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan 

secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) 

untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari a) kegiatan praktek sosial 

atau pendidikan mereka, b) pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan 

praktek pendidikan ini, dan c) situasi yang memungkinkan terlaksananya 
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kegiatan praktek ini (Kemmis 1983) dalam (Wiriaatmadja, 2005 hlm 12). 

Sedangkan Arikunto dkk (2015, hlm 2) mengungkapkan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah jenis penelitian yang memaparkan baik proses maupun 

hasil, yang melakukan PTK dikelasnya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kemudian menurut Kusumah (2012 hlm 9) menyebutkan 

bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru dikelasnya sendiri dengan cara 1) merencanakan, 2) melaksanakan, 3) 

merefleksikan tindakan secara koloboratif dan partisipatif dengan tujuan 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar peserta didik 

dapat meningkat.  

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

tindakan kelas (PTK) merupakan penelitian yang bersifat reflektif, situasional 

dan juga kontekstual, dengan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung. Penelitian tindakan kelas juga merupakan penelitian yang 

dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang dirancang, dilaksanakan, dan di 

analisis oleh guru yang bersangkutan maupun dengan cara koloboratif dalam 

rangka untuk memecahkan permasalahan, memperbaiki dan atau 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. 

Arikunto dkk (2015, hlm 2) merumuskan penelitian tindakan kelas 

kedalam rangkaian tiga unsur yang dapat dijelaskan sebagai beriku. 

1. Penelitian : menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek 

dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi pebeliti.  

2. Tindakan : menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang dengan sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, gerak kegiatan adalah 

adanya siklus yang terjadi secara berulang untuk peserta didik yang 

dikenai suatu tindakan.  

3. Kelas : dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi 

mempunyai makna yang lain. Kelas dalam konsep pendidikan dan 
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pengajaran adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang 

sama, belajar hal yang sama dari pendidik yang sama pula.  

Adapun karakteristik PTK yang membedakan dari penelitian-penelitian 

formal pada umumnya menurut Kunkamur (2012, hlm 58) adalah sebagai 

berikut: 

1. On-the job problem oriented, PTK didasarkan pada masalah yang 

benar-benar dihadapi guru dalam proses belajar mengajar di kelas.  

2. Problem-solving oriented, PTK yang dilakukan oleh guru sebagai 

upaya untuk  memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam 

proses belajar mengajar di kelas melalui suatu tindakan (treatment) 

tertentu sebagai upaya untuk menyempurnakan proses pembelajaran di 

kelasnya.   

3. Improvement-oriented, PTK dilaksanakan dalam rangka untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. 

4. Siklus, PTK dilaksanakan berdasarkan beberapa tahap yakni 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau 

observasi dan analisis atau refleksi.  

5. Action oriented, PTK dilaksanakan berdasarkan pada adanya tindakan 

tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas.  

6. Partisipatory (Koloboratif), PTK dilaksanakan secara koloboratif dan 

bermitra dengan pihak lain.  

Tujuan utama dalam melakukan PTK adalah untuk memecahkan 

permasalahan yang nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan 

nyata guru dalam mengembangkan profesinya Kunkamur (2008, hlm 45). 

Selanjutnya Komara (2012, hlm 29) berpkamungan bahwa penelitian 

tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atau 

pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung 

pada ruang kelas. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian, karakteristik dan tujuan 

penelitian tindakan kelas, peneliti dapat sedikit menggambarkan mengenai 

penelitian tidakan kelas. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang bersifat reflektif, situasional dan kontekstual dengan 
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tindakan-tindakan tertentu yang dirancang, dilaksanakan dan dianalisis oleh 

guru yang bersangkutan maupun dengan cara koloboratif dengan tujuan untuk 

memecahkan permasalahan, memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-

praktik pembelajaran di kelas. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih 

metode penelitian tindakan kelas (PTK) dalam penelitian ini. Dalam 

pelaksanaanya, penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan yang paling 

menonjol di kelas yaitu mengenai rendahnya kecerdasan interpersonal peserta 

didik. Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai seorang guru yang 

berkoloborasi dengan guru pamong IPS serta observer yang bertugas menjadi 

mitra dalam memberikan saran dan perbaikan dalam proses pembelajaran.  

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model 

Kemmis dan Mc Taggart yang dalam pelaksanaannya lebih mempermudah 

peneliti dalam melaksanakan penelitian. Menurut model Kemmis dan Mc 

Taggart, dalam pelaksanaannya penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari 4 

(empat) tahapan, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 

pengamatan (observing) dan refleksi (reflection), dimana tahapan 

pelaksanaan (acting) dan pengamatan (observing) disatukan dalam satu kotak, 

yang artinya pelaksanaan tindakan dilaksanakan secara bersamaan dengan 

observasi. sehingga bentuknya sering dinamakan sebagai bentuk spiral yang 

terkait antara langkah satu dengan langkah lainnya. Model tersebut 

digambarkan pada bagan berikut : 
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Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc. Taggart 

 Diadopsi dari Wiriaatmadja (2014, hlm. 66) 

Berdasarkan desain penelitian di atas terlihat bahwa penelitian tindakan 

kelas terdiri atas beberapa tahapan yang saling terkait antara langkah yang 

satu dengan langkah yang lainnya. Dimana setelah perencanaan, dilakukan 

tindakan dan observasi, selanjutnya adalah refleksi untuk melihat hasil 

tindakan dan observasi yang telah dilakukan, kemudian peneliti bersama 

observer dapat menentukan perencanaan selanjutnya jika suatu tindakan yang 

telah dilakukan masih memiliki kelemahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu proses perbaikan secara terus-

menerus yang dilakukan untuk menuju ke arah yang semakin sempurna 
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terhadap pencaian tujuan penelitian tindakan kelas. Berikut adalah penjelasan 

masing-masing tahapan tersebut.   

1. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan merupakan kegiatan merancang secara rinci tentang apa 

dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan (Arikunto dkk, 2015 hlm 

143). Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan tindakan berdasarkan 

identifikasi masalah pada saat observasi awal dan pra penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan permasalahan yang sangat 

menonjol di kelas yaitu masih rendahnya kecerdasan interpersonal peserta 

didik pada pembelajaran IPS dan peneliti menentukan solusi atau tindakan 

yang dianggap tepat untuk memperbaiki permasalahan tersebut yaitu 

melalui penerapan model cooperative learning tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS)  pada pembelajaran IPS. 

Selanjutnya peneliti dan guru mitra melakukan diskusi untuk 

membahas hal-hal dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas mulai dari 

menentukan materi yang cocok dengan model cooperative learning tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media 

pembelajaran, instrumen penelitian, sampai pada rubik penilaian hasil 

diskusi kelompok peserta didik.  

2. Tindakan (Act) 

Tahap ini merupakan tahap realisasi atau implementasi dari 

perencanaan yang telah dibuat, yaitu apa yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya perbaikan,  peningkatan atau perubahan yang diinginkan. 

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan sesuai dengan langkah-langkah 

tindakan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Langkah yang 

dilakukan peneliti pada pelaksanaan tahap ini adalah penerapan model 

cooperative learning tipe Two Stay Two Stray dalam pembelajaran IPS di 

kelas.  

Pelaksanaan tindakan pada tahap ini peneliti rancang menjadi dua 

tindakan atau dibuat menjadi dua kali pertemuan tatap muka dengan 

peserta didik. Pertama-tama guru menyampaikan materi pembelajaran 
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sesuai dengan SK dan KD yang telah disusun dalam RPP, dan peserta 

didik memperhatikan penyampaian materi yang diberikan oleh guru. 

Kemudian peserta didik dibagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 

empat orang peserta didik dalam masing-masing kelompok. Selanjutnya 

guru memberikan tema atau topik permasalahan yang berbeda pada setiap 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan tema atau topik permasalahan 

tersebut. Peserta didik kemudian berbagi peran dalam kelompok, dua 

orang dari masing-masing anggota kelompok menjadi tamu dari kelompok 

lain. dan dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka (Dengan urutan dan waktu 

bertamu sesuai intruksi guru). Setelah selesai, tamu mohon diri dan 

kembali ke kelompok asal mereka. Kemudian setiap kelompok kembali 

berdiskusi mengenai hasil kunjungan bertamu mereka. Guru membagikan 

lembar kerja peserta didik (LKS) yang berisi beberapa soal evaluasi sesuai 

materi dan peserta didik menjawab soal tersebut secara berkelompok 

berdasarkan informasi yang mereka dapat dari hasil bertamu sebelumnya. 

Kemudian perwakilan kelompok melaporkan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. Dalam proses ini instrumen penelitian digunakan untuk 

melihat ketercapaian dan peningkatan kecerdasan interpersonal peserta 

didik dalam pembelajaran IPS melalui model cooperative learning tipe 

two stay two stay.  

3. Pengamatan (Observasi) 

Tahap observasi merupakan tahap mengumpulkan informasi yang 

akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Arikunto dkk, 2015 hlm 144). 

Tahap observasi ini dilakukan bersamaan dengan proses tindakan. 

Kegiatan observasi ini bertujuan untuk melihat keadaan kelas pada saat 

tindakan berlangsung dan juga untuk melihat sejauh mana peningkatan 

kecerdasan interpersonal peserta didik dalam pembelajaran IPS. Pada 

tahap inilah instrumen penelitian yang telah disusun digunakan untuk 

melihat peningkatan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Dalam penelitian 
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tindakan kelas ini, guru mitra dan dua orang rekan sejawat peneliti 

berperan sebagai observer.  

4. Refleksi (Reflection)  

Tahap refleksi ini merupakan kegiatan peneliti untuk melihat, 

mengkaji dan mempertimbangkan hasil dari observasi proses kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan berdasarkan hasil 

tindakan dan observasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya sebagai 

bahan evaluasi. Dalam tahap refleksi dilakukan analisis data yang 

diperoleh dari dampak pelaksanaan dan hambatan yang muncul pada 

proses tindakan. Pada tahap ini juga peneliti melakukan diskusi balikan 

dengan guru mitra dan observer sehingga melalui tahap refleksi ini peneliti 

dapat mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai serta 

merefleksi apa yang perlu diperbaiki lagi dalam siklus pembelajaran 

selanjutnya. Setelah melakukan tahap refleksi ini, peneliti dapat 

melakukan perencanaan ulang, tindakan ulang dan refleksi ulang jika 

memang masih merasa kurang dalam pelaksanaan tindakan atau belum 

tercapainya tujuan yang diharapkan dalam penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara bersiklus sampai mengarah 

pada hasil yang mendekati sempurna.  

D. Prosedur Penelitian  

Tahapan kegiatan penelitian ini berdasarkan tahapan model Kemmis dan 

Mc Taggart yang terdiri dari empat tahapan mulai dari perencanaan, tindakan, 

observasi sampai pada tahap refleksi yang saling berkaitan antara langkah 

yang satu dengan langkah berikutnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti di 

bantu oleh guru mitra dan rekan sejawat yang berperan sebagai observer 

selama proses penelitian berlangsung untuk mengetahui peningkatan 

kecerdasan interpersonal peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif tipe two stay two stray di kelas VIII-C. Adapun 

jumlah siklus dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pencapaian titik 

jenuh penelitian. Berikut adalah prosedur penelitian berdasarkan tahapan 

penelitian model Kemmis dan Mc Taggart.  
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1. Perencanaan (Planning)  

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun 

rangkaian rencana kegiatan penelitian tindakan kelas. Rangkaian rencana 

kegiatan penelitian ini disusun berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

terhadap objek penelitian. Adapun tahap perencanaan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan pra penelitian dan observasi langsung di kelas VIII 

C yang menjadi objek penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara dengan guru dan peserta didik. 

b. Melakukan diskusi dan meminta kesediaan guru  mitra dan rekan 

sejawat untuk menjadi observer, serta membangun kerjasama yang 

baik.  

c. Melakukan studi pendahuluan untuk menentukan treatment yang tepat 

dalam menangani permasalahan yang terdapat di kelas. Dalam 

penelitian ini model kooperatif tipe two stay two stray dipilih untuk 

memperbaiki permasalahan yang teradapat di kelas. 

d. Menentukan jadwal penelitian bersama guru mitra dan rekan sejawat 

sebagai observer dalam pelaksanaan tindakan.  

e. Mendiskusikan langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian yaitu model kooperatif tipe two stay two stray. 

f. Menentukan Stkamur Kopetensi (KD) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang sesuai untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal dengan 

model kooperatif tipe two stay two stray. 

g. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang akan 

digunakan dalam tindakan penelitian.  

h. yang disesuaikan dengan model kooperatif tipe two stay two stray. 

i. Menyusun lembar kerja kelompok berupa soal evaluasi sebagai salah 

satu penilaian untuk melihat peningkatan kecerdasan interpersonal 

peserta didik melalui model kooperatif tipe two stay two stray.  

j. Menyusun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian kecerdasan interpersonal peserta didik dengan model 

kooperatif tipe two stay two stray.  
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k. Merencanakan diskusi dengan observer mengenai hasil pengamatan 

yang telah dilakukan pada tindakan sebelumnya.  

l. Menyusun rencana tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil 

diskusi yang dilakukan dengan observer selaku kolaborator peneliti.  

2. Tindakan (Act)  

Tahap ini merupakan tahap implementasi dari tahap perencanaan. 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana 

yang telah disusun sebelumnya. Adapun langkah-langkah tindakan yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tindakan dalam pembelajaran IPS sesuai dengan 

perencanaan tindakan yang telah disusun sebelumnya.  

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS sesuai dengan RPP yang 

telah di rancang peneliti.  

c. Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

sesuai dengan SK dan KD yang telah ditentukan pada pembelajaran IPS 

di kelas untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal peserta didik.  

d. Melakukan penilaian terhadap kecerdasan interpersonal peserta didik 

berdasarkan kegiatan kelompok dan hasil observasi pada pembelajaran 

IPS dengan menggunakan model kooperatif tipe two stay two stray.  

e. Menggunakan lembar kerja kelompok untuk evaluasi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

3. Pengamatan (Observing) 

Tahap pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

pelaksanaan tindakan. Pengamatan ini diperlukan dalam sebuah penelitian 

tindakan kelas untuk melihat sejauhmana pencapaian tujuan penelitian 

berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini kegiatan 

pengamatan ini dilakukan oleh guru mitra dan teman sejawat peneliti 

untuk melihat hasil dari kegiatan pelaksanaan atau tindakan yang telah 

dilaksanakan. Adapun fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengamati proses pembelajaran di kelas dengan model kooperatif tipe two 

stay two stray untuk mengetahui sejauh mana kecerdasan interpersonal 

peserta didik. Berikut adalah kegiatan pengamatan dalam penelitian ini. 
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a. Pengamatan dilakukan terhadap situasi dan kondisi kelas VIII C yang 

menjadi objek penelitian. 

b. Pengamatan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan RPP yang telah dirancang. 

c. Pengamatan terhadap aktivitas kelas, interaksi peserta didik baik dalam 

kelompok maupun  dengan kelompok lainnya. 

d. Pengamatan terhadap diskusi kelompok dan persentasi yang dilakukan 

peserta didik pada kegiatan pembelajaran.  

e. Pengamatan terhadap evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. 

f. Penilaian terhadap kecerdasan interpersonal peserta didik melalui 

model kooperatif tipe two stay two stray dengan rubik dan format 

penilaian yang telah disusun.  

g. Membuat catatan lapangan selama pelaksanaan tindakan pembelajaran 

berlangsung. 

h. Wawancara dengan guru mitra dan peserta didik mengenai hasil 

tindakan yang telah dilaksanakan.   

4. Refleksi (Reflection) 

Tahap refleksi ini dilakukan setelah kegiatan tindakan dan 

pengamatan dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan analisis dan evaluasi 

baik tentang proses maupun hasil pembelajaran berdasarkan data yang 

dikumpulkan selama pelaksanaan pembelajaran. Tujuan refleksi dalam 

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merefleksi kegiatan tindakan 

yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan tujuan penelitian atau 

belum. Selain itu hasil dari kegiatan refleksi ini digunakan peneliti untuk 

menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Adapun kegiatan refleksi 

yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan diskusi dengan guru mitra dan teman sejawat setelah 

dilaksanakannya tindakan dan pengamatan.  

b. Melakukan telaah terhadap data-data yang diperoleh dalam proses 

penelitian.  

c. Merefleksi hasil diskusi balikan untuk menentukan perencanaan 

perbaikan pada siklus berikutnya.  
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d. Menyimpulkan apakah diperlukannya tindakan perbaikan pada siklus 

berikutnya atau sudah mencapai tujuan penelitian. 

E. Verifikasi Konsep  

1.  Kecerdasan Interpersonal  

Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang meliputi kemampuan 

untuk menggali dan membuat perbedaan antara perasaan, kepercayaan dan 

keinginan orang lain (Anderson, 1999 hlm 134). Selanjutnya Uno (2010 hlm 

55) kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk dapat bekerja secara 

efektif dengan orang lain, berempati, dan pengertian serta menghayati 

motivasi. Dalam hal ini, kecerdasan interpersonal dapat membatu peserta 

didik untuk menjalin hubungan yang baik, kerjasama, komunikasi yang baik 

antar peserta didik dan menumbuhkan motivasi peserta didik sebagai 

pembelajar.  

Peserta didik yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi akan dapat 

merasakan banyak manfaat dari kegiatan pembelajaran di kelas khususnya 

pada pembelajaran IPS. Karena dengan kecerdasan interpersonal yang 

dimilikinya peserta didik dapat memunculkan ide-ide dari orang lain atau 

melempar gagasan kepada orang lain sehingga dapat belajar secara efektif. 

Selain itu dengan kecerdasan interpersonal peserta didik juga dapat 

meningkatkan kemampuan untuk peka terhadap masalah sosial, kemampuan 

pemecahan masalah sosial dan sikap positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, serta kemampuan komunikasi dalam menjalin 

hubungan interpersonal dalam masyarakat. Adapun dimensi dan indikator 

dari kecerdasan interpersonal menurut Anderson () sebagai berikut:  

1. Social Sensitivity (Kepekaan Sosial) 

Kepekaan sosial yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengamati 

reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditujukannya dengan baik 

secara verbal maupun non verbal yang meliputi sikap empati dan sikap 

prososial. 

2. Social Insight (Wawasan Sosial) 

Wawasan sosial merupakan kemampuan dalam memahami dan mencari 

pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial. Social 
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Insight (Wawasan Sosial) ini meliputi kesadaran diri, etika sosial dan 

keterampilan pemecahan masalah efektif.   

3. Social Communication (Komunikasi Sosial)  

Komunikasi sosial merupakan kemampuan individu untuk menggunakan 

proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan 

interpersonal yang sehat. Proses komunikasi ini dapat mencakup 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi Sosial ini 

meliputi komunikasi efektif dan mendengarkan efektif.  

Indikator kecerdasan interpersonal yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini merupakan indikator yang didasarkan pada dimensi dan 

indikator kecerdasan interpersonal menurut Anderson (1999). Adapun aspek 

yang diamati untuk melihat kecerdasan interpersonal peserta didik pada 

pembelajaran IPS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik mampu menghargai pendapat teman. 

2. Peserta didik memiliki kepekaan terhadap perasaan teman. 

3. Peserta didik dapat membangun hubungan baik antar peserta didik. 

4. Peserta didik mampu bekerjasama dalam kelompok dengan baik. 

5. Peserta didik mampu menyadari perannya dalam kelompok. 

6. Peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya dalam 

kelompok. 

7. Peserta didik mampu mematuhi peratutan yang berlaku saat proses 

pembelajaran. 

8. Peserta didik mampu bersikap sopan santun ketika proses 

pembelajaran. 

9. Peserta didik dapat menjawab masalah/soal yang diberikan dengan 

benar dan lengkap. 

10. Peserta didik mampu memecahkan masalah/soal dengan efektif. 

11. Peserta didik memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat. 

12. Peserta didik memiliki kemampuan berbicara efektif.  
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2. Model Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat peserta didik 

bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bern dan Erickson (2001) 

dalam (Komalasari, 2013 hlm 62) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil dimana peserta 

didik bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dimana dalam 

pembelajaran kooperatif ini mendorong adanya komunikasi antar anggota 

kelompok, yang didalamnya terdapat interaksi dan kerjasama antar anggota 

kelompok untuk dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran secara 

efektif. 

Salah satu metode pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif 

adalah metode two stay two stray. Metode pembelajaran Dua Tinggal Dua 

Tamu (two stay two stray) merupakan metode pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992). Menurut Shoimin (2014, hlm 

222) yang dimaksud model pembelajaran kooperatif dua tinggal dua tamu 

adalah dua orang peserta didik yang tinggal dan di kelompok dan dua orang 

peserta didik yang bertamu ke kelompok lain. Dua orang yang tinggal 

bertugas memberikan informasi kepada tamu tentang hasil kelompoknya, 

sedangkan yang bertamu bertugas mecatat hasil diskusi kelompok yang 

dikunjunginya. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray sebagai berikut : 

1. Peserta didik berdiskusi secara berkelompok yang terdiri dari empat 

orang sesuai tema yang telah diberikan sebelumnya.  

2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing anggota kelompok 

menjadi tamu dari kelompok lain.  

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi ke tamu mereka.  

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.  
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5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang diberikan secara 

berkelompok berdasarkan informasi yang telah didapat dari hasil 

bertamu. 

6. Perwakilan dari kelompok mempersentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

Metode pembelajaran two stay two stray ini merupakan metode yang 

cocok di pakai untuk meningkatan kecerdasan interpersonal peserta didik 

dimana dengan metode ini peserta didik di ajak untuk aktif dalam 

kelompoknya dan di dorong untuk dapat berhubungan baik antar peserta 

didik, kerjasama, pemecahan masalah yang efektif dan komunikasi antar 

peserta didik. 

F. Instrumen Penelitian 

Data merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. 

Dimana selain dapat membuktikan bahwa seorang peneliti telah melakukan 

penelitian, data juga dapat menunjukkan sejauhmana peneliti dapat mencapai 

tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan instrumen 

penelitian sebagai alat pengumpulan data. Menurut Arikunto (2010 hlm 134) 

instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan instrumen penelitian sebagai alat dalam mengumpulkan data 

dalam penelitian ini. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung dan mencatat segala 

hal atau peristiwa yang terjadi saat proses penelitian berlangsung. Agar 

observasi sesuai dan lebih terarah kepada fokus penelitian maka 

diperlukan acuan berupa pedoman observasi. Dalam penelitian ini, 

pedoman observasi digunakan untuk mengamati dan menilai aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan melihat sejauhmana 

kecerdasan interpersonal yang dimiliki peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 
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stray. Pedoman observasi untuk mengamati dan menilai aktivitas guru 

selama pelaksanaan tindakan pada kegiatan pembelajaran juga dilakukan 

dalam penelitian ini untuk melihat sejauhmana guru dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan menerapkan metode two stay two stray pada 

pembelajaran IPS untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal peserta 

didik.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

informasi baik dari guru maupun peserta didik mengenai hal-hal yang 

dialami dan dirasakan selama kegiatan penelitian dan pelaksanaan 

tindakan. Teknik ini digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data yang bersifat mendalam yang tidak terungkap dalam kegiatan 

observasi. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara diguna kan di awal 

penelitian untuk mengetahui latar belakang masalah dan setelah 

dilaksanakannya tindakan untuk melihat peningkatan kecerdasan 

interpersonal pada peserta didik. Pedoman wawancara ini digunakan oleh 

peneliti sebagai pemandu dan penguatan terhadap penelitian itu sendiri. 

Adapun format lembar pertanyaan wawancara yang akan digunakan 

peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Format Pertanyaan Wawancara Peserta Didik 

Pra Penelitian 

1.  Apakah selama ini kamu menyukai pelajaran IPS? 

2.  Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran IPS selama ini? 

3.  Metode pembelajaran apa yang sering digunakan saat belajar IPS? 

4.  Menurut kamu apa belajar secara berkelompok itu menyenangkan ? 

5.  Bagaimana cara pembagian kelompok yang kamu sukai? 

6.  Apakah masih banyak peserta didik yang tidak mau bekerjasama 

ketika sedang dilaksanakan kegiatan kelompok ? 
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Tabel 3. 1 Format Pertanyaan Wawancara Peserta Didik Setelah dan 

Sebelum Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Apakah kamu pernah mendengar apa itu metode pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray? 

8.  Apakah kamu tahu langkah-langkah pembelajaran dalam model 

Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray? 

9.  Adakah harapanmu untuk pembelajaran IPS? 

 

Daftar Pertanyaan Setelah Penelitian  

1.  Bagaimana menurut kamu belajar IPS dengan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray (TSTS)? 

2.  Apa yang kalian dapat dari pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa kalian dilakukan di 

kelas? 

3.  Apakah belajaran IPS dengan menggunakan model Cooperative 

Learning tipe Two Stay Two Stray (TSTS) membuat kamu lebih 

dapat berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan teman 

lainnya? 

4.  Apakah pembelajaran IPS dengan model Cooperative Learning tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) membuat kamu lebih menjalin 

komunikasi dan kerjasama dengan teman-temanmu ? 

5.  Kesulitan apa yang kamu hadapi ketika belajar dengan model 

Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray (TSTS)? 

6.  Apa saran kamu untuk pembelajaran selanjutnya ? 
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b. Format Pertanyaan Wawancara Guru 

Pra Penelitian 

1.  Persiapan-persiapan apa saja yang Ibu lakukan sebelum mengajar? 

2.  Apakah Ibu selalu membuat RPP sebelum mengajar? 

3.  Metode pembelajaran apa saja yang biasa Ibu gunakan dalam 

mengajar IPS? 

4.  Kendala apa saja yang sering Ibu hadapi pada saat pembelajaran di 

kelas? 

5.  Upaya apa saja yang dilakukan oleh Ibu untuk mengatasi kesulitan 

mengajar IPS selama ini? 

6.  Apakah sebelumnya Ibu tahu tentang model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray?  

7.  Pernakah Ibu melaksanakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Two Stay Two Stray?   

8.  Menurut Ibu apakah ada kemungkinan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray dapat diterapkan pada 

proses pembelajaran IPS? 

 

Daftar Pertanyaan Setelah Penelitian  

1.  Menurut Ibu apakah model Cooperative Learning tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS) tepat diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal peserta didik? 

2.  Apakah RPP yang menjadi acuan dalam kegiatan mengajar sesuai 

dengan tahapan model Cooperative Learning tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS)? 

3.  Apakah peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP? 

4.  Apakah indikator-indikator yang menjadi acuan dalam pedoman 

observasi telah mewakili dalam mengukur tingkat pengembangan 

kecerdasan interpersonal peserta didik? 

5.  Menurut pendapat Ibu, secara keseluruhan apa yang menjadi 

kekurangan peneliti dalam melaksanakan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) 
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T

abel 3. 2 Format Pertanyaan Wawancara Guru Setelah dan Sebelum 

Penelitian 

3. Lembar Catatan Lapangan  

Catatan lapangan sangat dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas. 

Lembar catatan lapangan diisi oleh peneliti dan observer berdasarkan 

pristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui 

catatan lapangan ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang ditemukan 

selama kegiatan pelaksanaan tindakan dan kegiatan pembelajaran yang 

telah dicatat oleh peneliti dan observer pada saat pelaksanaan penelitian. 

Catatan lapangan  ini juga digunakan peneliti sebagai instrumen untuk 

mengetahui peningkatan kecerdasan interpersonal peserta didik.  

4. Recorder, Kamera dan Dokumen 

Dokumentasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam suatu 

penelitian. Melalui dokumentasi peneliti dapat melihat kembali hal-hal 

yang telah dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan alat berupa kamera untuk mendokumentasikan 

kegiatan pembelajaran di kelas, dan recorder yang digunakan peneliti 

untuk merekam wawancara peneliti dengan guru dan peserta didik 

mengenai kegiatan penelitian. Selain itu dokumen seperti rencana 

pelaksanaan pembelajaran, hasil laporan diskusi peserta didik, hasil 

evaluasi kelompok, serta dokumen tertulis lainnya juga digunakan oleh 

peneliti sebagai bahan untuk melakukan evaluasi untuk merencanakan 

tindakan pada siklus selanjutnya.  

 

5. Lembar Penilaian 

6.  Menurut Ibu apakah penerapan model Cooperative Learning tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) yang telah dilakukan peneliti berhasil 

mengembangkan kecerdasan interpersonal peserta didik ? 

7.  Bagaimana harapan Ibu kedepan berkaitan dengan penelitian ini? 
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Dalam penelitian ini penilaian digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

informasi tentang peningkatan kecerdasan interpesonal peserta didik. 

Untuk menentukan penilaian, peneliti menggunakan rubik penilaian. 

Rubik merupakan salah satu instrumen pemberian skor dalam penilaian 

kinerja (performance assesment). Secara ringkas rubik bermakna 

perangkat penilaian untuk mengomunikasikan kualitas yang diharapkan 

(Basuki, 2014 hlm 88). Adapun lembar penilaian dalam penelitian ini 

adalah untuk menilai kecerdasan interpersonal peserta didik melalui 

metode pembelajaran two stay two stray pada pembelajaran IPS.  

G. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data selama kegiatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, 

catatan lapangan dan Dokumentasi. Berikut adalah penjelasannya: 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan objektif 

mengenai fenomena yang sedang terjadi. Observasi dilakukan oleh peneliti 

dan juga observer untuk mendapatkan data serta informasi yang bersifat 

nyata dari fenomena yang terjadi selama kegiatan pembelajaran dan 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Adapun yang menjadi objek 

pengamatan dalam penelitian ini adalah peserta didik, cara mengajar guru, 

situasi kelas, pelaksanaan metode pembelajaran, dal hal lainnya yang 

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan tindakan.  

Dalam penelitian ini, agar observasi sesuai dan terarah pada tujuan 

pengamatan maka peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa 

pedoman observasi. Pedoman observasi disusun dengan memuat aspek-

aspek yang perl u diamati selama kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran terhadap peneliti mengenai hal-hal yang terjadi 

selama kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Sehingga data yang didapat dari kegiatan observasi ini dapat dijadikan 
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acuan dalam mengevaluasi, merefleksi dan menentukan tindakan yang 

tepat untuk mencapai tujuan penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek 

penelitian. Menurut (dalam buku penelitian pendidikan) wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan 

dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

responden untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut  Hopkins 

(Dalam Wiriaatmadja, 2014 hlm 117) wawancara adalah suatu cara untuk 

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pkamung yang 

lain.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara untuk 

mengumpulkan data yang bersifat mendalam yang tidak terungkap dalam 

kegiatan observasi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat 

dan hal-hal yang dirasakan oleh subjek penelitian selama kegiatan 

pembelajaran dan pelaksanaan tindakan. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara yang bersifat semi struktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun peneliti. Pedoman wawancara ini 

digunakan oleh peneliti sebagai pemandu dan penguatan terhadap 

penelitian itu sendiri.  

3. Catatan Lapangan   

Catatan lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mencatatat hasil pengamatannya selama kegiatan 

penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini catatan lapangan dilakukan 

oleh peneliti dan observer untuk mencatat secara singkat hal-hal yang 

terjadi mulai dari tindakan yang dilakukan oleh guru sampai aktivitas 

peserta didik  selama pelaksanaan tindakan berlangsung.  

4. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk melihat kembali hasil 

dokumentasi yang diperoleh selama proses pembelajaran dan pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu seperti catatan lapangan, hasil laporan diskusi peserta 

didik, hasil tes evaluasi kelompok peserta didik, rekaman wawancara 

dengan peserta didik dan guru mitra, bahan-bahan tertulis lainnya, serta 

foto kegiatan pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran. Hasil studi 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat peningkatan 

kecerdasan interpersonal peserta didik serta sebagai bukti hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan.  

H. Teknik analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun, mengorganisasikan dan 

menjabarkan data yang telah didapat melalui kegiatan penelitian untuk 

mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan penelitian. Adapun dalam 

penelitian tindakan kelas analisis data adalah analisa dari data yang telah 

terkumpul untuk mengetahui berapa besar keberhasilan tindakan dalam 

penelitian untuk perbaikan belajar peserta didik (Miaz, 2015 hlm 56). Dalam 

penelitian ini analisis data dilakukan dengan  menganalisa data yang telah 

didapat melalui kegiatan observasi, wawancara, catatan lapangan serta studi 

dokumentasi untuk mengetahui sejauhmana peningkatan kecerdasan 

interpersonal peserta didik. Selain untuk mengetahui sejauhmana pencapaian 

tujuan penelitian, analisis data juga diperlukan peneliti untuk menyajikan apa 

yang sudah ditemukan atau sudah tercapai dalam penelitian ini.  

1. Analisis Data Kualitatif 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan 

penyederhaan dari keseluruhan data yang telah peneliti dapatkan selama 

kegiatan penelitian. Melalui reduksi data peneliti dapat memilah dan 

memfokuskan hasil data yang telah didapat dari kegiatan penelitian agar 

sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini proses reduksi 

data dilakukan peneliti untuk memilah dan mengolah data yang telah 

didapat mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir penelitian 

sehingga data yang di dapat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

penelitian.  

b. Penyajian Data  
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 Setelah melalui proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data merupakan proses menyusun berbagai informasi 

yang didapat melalui reduksi data secara sistematis sehingga 

memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan peneliti 

adalah dalam bentuk naratif, bagan, grafik dan matriks. Sedangkan 

dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk narasi 

secara rinci dan mendalam. Adapun penyajian data dalam penelitian ini 

disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh peneliti dan orang 

lain yang membacanya.  

c. Kesimpulan dan verifikasi 

Langkah selanjutnya pada proses analisis data kualitatif ini adalah 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk 

mencari makna data dengan cara mencari hubungan, persamaan dan 

perbedaan dari data yang telah dikumpulkan. Sedangkan verifikasi data 

dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dengan pelaksanaan 

tindakan dan tujuan penelitian agar data dapat sesuai dan lebih obyektif. 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan 

dengan cara membandingkan setiap data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, catatat lapangan serta data yang diperoleh dari 

proses reduksi data.  

2. Analisis Data Kuantitatif 

Selain menggunakan teknik analisis data kualitatif, pengolahan data 

dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kuantitatif. 

Analisis data kuantitatif ini pada dasarnya digunakan untuk memperkuat 

hasil analisis data kualitatif. Dimana dalam proses pengolahan data dalam 

penelitian ini, analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengolah data yang 

bersifat kuantitatif dari hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan 

penelitian. Pengolahan data yang bersifat kuantitatif ini diolah 

menggunkan statistik deskriptif dengan persentase (%) dari hasil 

pengamatan dengan skor atau nilai rata-rata. Adapun rumus perhitungan 



64 
 

 
Kania Dewi, 2017 
PENINGKATAN KECERDASAN INTERPERSONAL PESERTA DIDIK MELALUI MODEL COOPERATIVE 
LEARNING  (TIPE TWO STAY TWO STRAY) PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

persentase dari data observasi yang bersifat kuantitatif tersebut seperti 

dalam Komalasari (2015, hlm 156) adalah sebagai berikut:  

 

Skor Persentase =    Jumlah Total Skor Peserta didik        x 100% 

      Jumlah Skor Total Maksimal  

 

Penilaian skor persentase di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu baik, 

cukup, dan kurang dengan skala persentase sebagai berikut : 

KOVERSI RATA-RATA (PERSENTASE) 

Nilai  Skor Persentase 

Kurang  0% - 33,3% 

Cukup  33,4% - 66,6% 

Baik  66, 7% - 100% 

  

3. Validitas Data  

Menurut Hopkins (dalam wiraatmadja, 2014 hlm. 168) untuk menguji 

drajat kebenaran penelilitian, terdapat beberapa validasi yang dapat 

dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: 

1. Member check  

Member check dilakukan dengan memeriksa kembali keterangan-

keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi dan 

wawancara dari narasumber baik guru, peserta didik dan teman sejawat, 

apakah keterangan atau informasi itu tetap sifatnya atau tidak berubah 

sehingga dapat dipastikan keajegannya, dan data itu diperiksa 

kebenarannya.   

2. Triangulasi Data 

Triangulasi data yakni memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, atau 

analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil data 

yang diperoleh dari guru, teman sejawat dan peserta didik. Tujuan 

triangulasi adalah untuk melihat persamaan dari hasil data yang 

diperoleh sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat kebenaran data 

tersebut. 
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3. Audit Trail  

Audit trail yakni memeriksa kesalahan-kesalahan dalam metode atau 

prosedur yang digunakan peneliti dan didalam pengambilan 

kesimpulan. Selain itu, peneliti juga memeriksa catatan-catatan yang 

ditulis oleh peneliti atau mitra peneliti seperti catatan lapangan dan 

lembar observasi.  

4. Expert Opinion  

Expert opinion merupakan tahap akhir validasi yang dilakukan dengan 

cara meminta nasihat atau mengkonsultasikan hasil temuan kepada 

pakar dibidangnya. Hal tersebut dilakukan agar data dapat 

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengkonsultasikan hasil temuan kepada dosen pembimbing. Pada   

tahap akhir ini dilakukan modifikasi dan penghalusan berdasarkan 

arahan atau pendapat dari dosen pembimbing.  

 

 

 


