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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti  menjelaskan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan dalam penelitian yang dilaksanakan di kelas VIIH SMP  Negeri 2 

Purwakarta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode penelitian ini 

harus dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga tujuan dari penelitian ini 

dapat tercapai. Bab ini dirinci  dalam sub-sub bab meliputi A. Pendekatan, 

Metodologi dan Teknik Pengumpulan Data, B. Subjek dan penelitian, C. 

Instrumen Penelitian, D. Prosedur Dasar Tindakan, E. Analisis Data, F. 

Pengukuran Hasil Belajar 

A. Pendekatan, Metodologi dan Teknik Pengumpulan Data 

1.  Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Creswell 

(Wiriaatmadja 2007:6) mengemukakan bahwa  

  Penelitian kualitatif  adalah sebuah proses inkuiri yang menyelidiki 

masalah-masalah sosial dan kemanusiaan  dengan tradisi metodologi yang 

berbeda. Peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan 

holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan atau opini para 

informan, dan keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi yang 

alamiah/wajar (natural setting) ” 

 

Pendekatan ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan (Nana Syaodih, 2005: 94). Dalam 

pelaksanaannya, penelitian yang memakai pendekatan kualitatif 

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Data ini 
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kemudian dihimpun oleh partisipan penelitian. Partisipan yang dimaksud 

di sini adalah orang-orang yang diajak untuk wawancara, berdiskusi, 

dimintai pendapat, diminta memberikan data, pemahaman, dan lain-lain. 

Data yang berhasil diperoleh kemudian dikumpulkan dan kemudian 

dianalisis. Analisis dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-

analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara 

sistemik/menyeluruh dan sistematis (Margono, 1996 : 36-37). 

2. 2.  Metodologi 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). Peneliti menggunakan metode ini karena 

dengan menggunakan metode ini dapat mengadakan perbaikan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan raport dalam Wiriaatmadja (2006:11) yang 

menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan belajar mengajar di kelas. 

  Penelitian tindakan kelas dilakukan sebagai usaha untuk 

memperbaiki kinerja guru di lapangan, lebih khusus lagi mengenai berbagai 

problem yang dihadapinya sebagai pengajar di dalam kelas. Wiriaatmadja, 

(2005 : 11) mengatakan bahwa  

Walaupun telah banyak dilakukan penelitian-penelitian akademik yang 

menawarkan berbagai macam solusi bagi permasalahan yang muncul 

didalam kelas, terkadang guru kurang dapat memahami apalagi 

mengaplikasikan solusi yang ada di dalam kelas. Apa yang mereka 

butuhkan adalah penelitian pendidikan yang membatasi kegunaannya 

kepada kebutuhan sehari-hari, agar dapat dimanfaatkan guru yang ingin 

memperbaiki kinerjanya.  
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Penelitian ini dilakukan secara kolaborasi dengan rekan sejawat agar 

peneliti dapat mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan pada 

pembelajaran selanjutnya sehingga permasalahan yang muncul dapat 

teratasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan penelitian pun dapat 

dilakukan secara objektif. Ebbut (1983) menyatakan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan sebuah kajian sistematis yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kerjasama atau kolaborasi, 

melalui tindakan praktis serta melalui tindakan refleksi (Supriatna, Nana. 

2005: 3)  

Permasalahan pembelajaran di sekolah yang diteliti adalah rendahnya 

hasil belajar siswa, Sehingga  untuk mengatasi permasalahan itu digunakan 

metode penelitian tindakan kelas, karena metode ini dapat memberikan 

pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. 

Peneliti harus berusaha untuk menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran sejarah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peneliti melihat bahwa metode penelitian tindakan kelas ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan dari melakukan penelitian tindakan kelas adalah untuk 

meningkatkan atau memperbaiki praktek pembelajaran di sekolah dan agar 

tujuan tersebut dapat tercapai dengan melakukan berbagai tindakan 

alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran tersebut. Oleh 

karena itu fokus penelitian tindakan kelas adalah terletak pada tindakan 

alternatif yang direncanakan oleh guru, kemudian diujikan serta dievaluasi, 
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apakah tindakan alternatif itu dapat digunakan untuk memecahkan 

persoalan yang sedang dihadapi atau tidak. Untuk penelitian ini harus 

disusun dengan menggunakan perencanaan yang matang dan harus sesuai 

dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini harus mampu 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi sesuai dengan tujuan 

yang dapat dicapai. Adapun dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini terdapat empat langkah yang harus ditempuh dalam satu siklus yaitu 

perencanaan (Plan). tindakan (Act), observasi atau pengamatan (Observe) 

dan refleksi (Reflect) yang dilakukan secara intensif dan sistematis. 

Penelitian tindakan kelas yang digunakan peneliti untuk meningkatkan 

hasil belajar  siswa memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Permasalahan yang dipecahkan merupakan persoalan praktis yang 

dihadapi oleh peneliti dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti melihat 

bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran pada umumnya 

yaitu metode ceramah dan diskusi. Diskusi pada umumnya tidak efektif 

karena hanya sebagian siswa saja yang ikut serta secara aktif dalam 

diskusi. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Oleh 

karena itu peneliti berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 

Cooperative teknik Two Stay Two Stray. 

b. Peneliti memberikan perlakuan atau Treatment yang berupa tindakan 

yang terencana untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan 

kualitas yang dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. 
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Peneliti berusaha agar dalam pembelajaran sejarah menggunakan metode 

Cooperative teknik Two Stay Two Stray, hasil belajar  siswa akan 

meningkat. Peneliti menyusun rencana sebelum proses pembelajaran 

berlangsung dan setiap rencana yang disusun mengarah pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 

c. Langkah–langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk 

siklus, tingkatan yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok secara 

intensif. 

d. Adanya langkah berpikir reflektif atau Reflective Tthinking dari peneliti 

baik sesudah maupun sebelum tindakan. Peneliti dibantu kolaborator 

dalam proses pembelajaran berupaya untuk mengevaluasi setiap 

tindakan yang dilakukan. Apabila hasil belajar siswa belum ada 

peningkatan maka peneliti harus berusaha untuk memperbaikinya pada 

pembelajaran berikutnya. 

3. 3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan untuk penelitian diperoleh dengan 

menggunakan beberapa instrumen, di antaranya adalah. 

a.   Lembar Observasi 

Berupa catatan kegiatan yang sudah tersusun yang dilakukan siswa 

pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Lembar observasi ini diisi 

ketika pembelajaran sedang berlangsung berisi catatan kegiatan siswa 

yang sudah disusun sebelumnya. Jadi yang dicatat hanya kegiatan siswa 

yang sudah tercantum dalam lembar observasi yang dibuat oleh peneliti. 
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Dari lembar obervasi  peneliti dapat memperoleh  data mengenai 

meningkat tidaknya motivasi siswa. Lembar observasi ini diisi oleh 

observer. 

b.   Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berupa catatan semua kegiatan siswa selama 

pembelajaran sedang berlangsung. Catatan ini dibuat berdasarkan hasil 

pengamatan dari peneliti dan observer dari kegiatan pembelajaran. 

Catatan lapangan dibuat oleh peneliti dan observer untuk melihat proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga diharapkan mendapat 

informasi tentang gambaran meningkat atau tidaknya hasil belajar siswa. 

c.   Angket 

Angket yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh 

peneliti untuk diisi oleh siswa sebelum penelitian berlangsung dan 

setelah penelitian selesai dilaksanakan. Angket ini dibuat dengan tujuan 

untuk memperoleh data tentang tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

sejarah dan seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran 

Cooperative teknik Two Stay Two Stray. 

d.  Wawancara 

Wawancara menurut Denzin merupakan pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang dipandang perlu. Wawancara merupakan 

salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan 
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dalam penelitian yang bersifat akademik. Menurut Hopkins dalam 

Wiriaatmadja (2005 : 115) wawancara adalah suatu cara untuk 

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang 

yang lain. Dalam penelitian ini peneliti mewawancara guru dan siswa 

tentang proses pembelajaran  sejarah untuk peningkatan hasil belajar 

siswa dengan teknik Two Stay Two Stray. Wawancara ini dilakukan 

untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa mengenai metode ini dan 

untuk melihat hasil belajar siswa siswa..  

e. Dokumentasi 

  Dokumentasi berupa foto siswa di dalam kelas ketika pembelajaran 

sejarah sedang berlangsung, berupa silabus, rencana pengajaran, pedoman 

observasi, pedoman wawancara, hasil catatan lapangan, hasil tugas-tugas 

siswa, dan lain-lain.   Dokumentasi ini dibuat sebagai bukti penelitian 

sudah berlangsung dan dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sejarah 

di kelas dan juga sebagai bahan untuk dianalisis lalu disintesis membentuk 

suatu hasil kajian yang sistematis. 

f. Test 

Test adalah pengukuran terencana yang dipakai guru untuk 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperlihatkan prestasi 

mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ters yang 

diberikan berupa pretest dan postes yaitu tes- tes yang dipergunakan untuk 

melihat kemajuan siswa dalam belajar dan sekaligus keberhasilan guru 
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dalam mengajar, pretes diberikan sebelum siswa memperoleh 

pembelajaran dan postes diberikan sesudah menggunakan pembelajaran 

teknik Two Stay Two Stray . hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan 

hasil belajar dengan menggunakan teknik Two Stay Two Stray dengan 

tidak menggunakan teknik tersebut apakah hasil belajar siswa terjadi 

kenaikan atau malah turun.  Tesnya berupa pilihan ganda dan essay. 

B. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1.   Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIIH SMP Negeri 2 

Purwakarta. Subjek penelitian ini adalah peneliti sendiri dan siswa SMP 

Negeri 2 Purwakarta khususnya yaitu kelas VIIH yang terdiri dari 30 

siswa. 

 Setelah melakukan pengamatan di lapangan, peneliti melihat 

bahwa kelas VII khususnya kelas VIIH motivasi siswa untuk belajar 

sejarah sangat kurang ini terlihat ketika diadakannya diskusi kelompok, 

hanya sebagian siswa saja yang aktif sedangkan sebagian lagi siswa tidak. 

Sebagian siswa yang tidak aktif tersebut  hanya mendengarkan, melihat 

dan ada pula yang sibuk sendiri sehingga  sebagian hasil belajar siswa 

rendah. Oleh karena itu peneliti mencoba meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah. 

2.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Purwakarta yang 

terletak di Jalan Veteran no 164 kelurahan Ciseureuh, Kecamatan 
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Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang didirikan pada tahun 1978 . 

Penelitian ini tepatnya dilaksanakan di kelas VIIH. SMP Negeri 2 

Purwakarta ini letaknya berada di belakang Gedung Golkar dan Kantor 

Urusan Agama Ciseureuh. 

C.   Prosedur Dasar Tindakan  

Prosedur dasar  tindakan pada penelitian ini dilakukan dalam empat 

tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model dari Kemmis dan Taggart. 

Peneliti mengambil model ini karena peneliti menganggap bahwa model ini 

lebih terperinci dari pada model yang lain. Adapun langkah-langkah 

pelaksanaan dalam penelitian dilakukan dalam empat langkah, di antaranya 

adalah 

a. Perencanaan (Plan) 

Perencanaan merupakan  serangkaian tindakan terencana untuk 

meningkatkan sesuatu  yang telah terjadi. Perencanaan  merupakan langkah 

yang sangat penting untuk dilakukan. Pada tahap ini peneliti menyusun 

rencana-rencana yang akan dilakukan  untuk mendukung  proses 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode Cooperative Learning 

teknik Two Stay Two Stray, di antaranya adalah  menentukan siapa saja yang 

akan dilibatkan  dalam penelitian dan tugasnya apa dan waktu penelitian akan 

dilaksanakan, menyusun rencana pembelajaran dan skrenario pembelajaran, 

alat pengumpul data. Berikut ini gambar model Kemmis dan Taggart 
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(Wiriaatmadja.2006: 66) model Kemmis dan Taggart (Wiriaatmadja.2006: 

66), yaitu:  

 

Gambar 3.1. Model Kemmis dan Taggart 
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Perencanaan harus disusun dengan matang sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar  siswa, baik itu  penentuan kelas untuk subjek 

penelitian, rencana pembelajaran maupun alat pengumpul datanya. Selain 

itu juga peneliti harus mulai mencari permasalahan-permasalahan yang 

akan diberikan pada siswa untuk di diskusikan, permasalahan - 

permasalahan yang diberikan harus sesuai dengan materi pelajaran. Dalam 

tahap ini juga perlu diperhitungkan segala kendala yang mungkin timbul 

pada saat tahap implementasi berlangsung. Dengan melakukan antisipasi 

lebih dulu, diharapkan pelaksanakan penelitian  dapat berlangsung dengan 

baik sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. 

b.   Tindakan (Act) 

Langkah kedua yang perlu diperhatikan adalah tindakan. Tindakan 

merupakan implementasi dari semua rencana yang telah dibuat. Yaitu 

dengan melaksanakan rencana  dan skenario pembelajaran yang telah 

dibuat. Peneliti berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan berusaha agar kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan serta berjalan lancar, misalnya 

peneliti melaksanakan  seluruh skenario pembelajaran disertai dengan 

prosedur observasi yang melibatkan rekan sejawat atau kolabolator. 

  c.    Pengamatan (Observe) 

Observasi pada penelitian tindakan kelas memiliki fungsi 

mendokumentasikan implikasi tindakan yang diberikan pada subjek, oleh 

karena itu observasi harus memiliki beberapa macam keunggulan seperti 
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memiliki orientasi prospektif, memiliki dasar-dasar reflektif waktu 

sekarang dan masa yang akan datang. Kecermatan dalam observasi 

sangat diperlukan oleh peneliti. Observasi yang baik adalah observasi 

yang fleksibel dan terbuka untuk dapat mencatat gejala yang muncul baik 

yang diharapkan atau tidak diharapkan. 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang 

pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat serta dampaknya 

terhadap proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat 

bantu instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. Pada 

tahap ini perlu mempertimbangkan penggunaan beberapa jenis instrumen 

ukur penelitian guna kepentingan triangulasi data. Dalam melaksanakan 

observasi peneliti dibantu oleh kolabolator atau rekan sejawat, dimana 

peneliti dan kolabolator melakukan observasi bersama-sama di dalam 

kelas serta mengamati peningkatan atau kekurangan dalam tindakan. 

Setiap aktivitas peneliti dituliskan oleh kolabolator pada lembar 

observasi yang berupa catatan lapangan. Selain itu juga aktifitas siswa 

dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung juga dicatat dan 

setelah itu peneliti dan kolabolator , melakukan refleksi. 

 d.     Refleksi (Reflect) 

Proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam 

menentukan suatu keberhasilan penelitian tindakan kelas. Dengan suatu 

refleksi yang tajam dan terpercaya akan didapat suatu masukan yang 
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sangat berharga dan akurat bagi penentuan langkah tindakan selanjutnya. 

Refleksi yang tidak tajam akan memberikan umpan balik yang 

Misleading dan bias yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan suatu 

PTK. Kadar ketajaman proses refleksi ditentukan oleh ketajaman dan 

keragaman instrumen observasi yang digunakan sebagai upaya 

triangulasi data. Observasi yang hanya menggunakan satu instrumen saja 

akan menghasilkan data yang miskin. Untuk memudahkan dalam refleksi 

dapat dimunculkan kelebihan dan kekurangan setiap tindakan dan ini 

dijadikan dasar perencanaan siklus selanjutnya. Setiap siklus diikuti oleh 

siklus selanjutnya sampai siklus tersebut menunjukkan hasil yang sesuai 

dengan yang sudah ditetapkan. 

         Tahapan ini merupakan tahapan untuk  memproses data yang 

didapat saat dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian 

ditafsirkan dan dicari eksfanalasinya, dianalisis, dan disintesis. Peneliti 

dan kolabolator mendiskusikan hasil dari tindakan dan pengamatan baik 

itu peningkatan atau kekurangan dalam proses pembelajaran dan 

kemudian disusun perbaikan untuk diterapkan pada tindakan selanjutnya.  

 

 

 

D.   Prosedur Pengembangan Tindakan 

Tindakan dalam setiap siklus dalam penelitian ini memiliki empat 

langkah, yaitu 
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1. Kegiatan pendahuluan, meliputi  kegiatan membuka pelajaran dengan 

mengucapakan salam mengisi absensi siswa, menuliskan topik atau materi 

yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan 

apersepsi membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdri 

dari empat siswa dalam setiap kelompok, menyampaikan topik- topik yang 

harus didiskusikan oleh setiap kelompok 

2. Kegiatan pokok atau inti, setiap kelompok mendiskusikan permasalahan 

yang mereka pilih dengan teman-teman sekelompoknya,  setelah selesai 

setiap kelompok mengirimkan perwakilannya masing-masing sebanyak  

dua orang untuk bertamu ke kelompok yang lain untuk mencari informasi 

yang telah diperoleh kelompok yang lain  yaitu tentang permasalahan yang 

didiskusikan oleh kelompok lain, sedangkan dua orang lagi yang tinggal 

dalam kelompok kemudian memberikan informasi yang  diperoleh 

kelompoknya pada kelompok lain yang berkunjung. Kegiatan itu berlanjut 

terus sampai semua kelompok sudah mengunjungi semua kelompok yang 

lain. Setelah semua perwakilan kelompok selesai bertamu kemudian  

kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan informasi 

yang mereka peroleh dan mencatatnya di buku untuk kemudian 

dikemukakan di depan kelas. 

3. Kegiatan penutup. Setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi 

kelompoknya masing-masing yang dicatat dalam kertas dan kemudian 

dikumpulkan 
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4. Setelah kegiatan  pembelajaran selesai, peneliti dan kolaborator berdiskusi 

tentang hasil pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu tentang kekurangan 

dalam pembelajaran tadi dan kemudian menyusun perencanaan 

pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan   berikutnya. 

 

E.   Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam 

penelitian terkumpul. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam 

analisis data yaitu tahapan pengumpulan data, mengolah dan 

menginterpretasikannya dan melakukan pengujian terhadap validasi dari data 

tersebut. Data yang diperoleh oleh peneliti dari catatan lapangan, lembar 

observasi, angket, hasil wawancara, pretest, test dan dokumentasi merupakan 

data mentah yang kemudian  diolah dan diinterpretasikan oleh peneliti dan 

melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk menguji validitas data yang 

diperoleh. Adapun langkah-langkah untuk menguji validitas adalah : 

 

1. Member Check 

Member Check dilakukan dengan memeriksa kembali keterangan-

keterangan atau informasi data tentang motivasi  berprestasi siswa yang 

diperoleh selama pelaksanaan penelitian baik yang didapatkan melalui 

observasi lapangan, penyebaran angket, wawancara maupun dokumentasi. 

kemudian dilihat kebenaran informasi yang didapat tersebut dengan 

mengkonfirmasi informasi yang didapat pada guru, siswa dan 
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mendiskusikannnya dengan kolabolator. Pada tahap ini peneliti memeriksa 

semua data untuk melihat keobjektifan data tersebut dan setelah itu 

peneliti melakukan pengolahan data. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah kegiatan membandingkan data yang diperoleh 

dengan mitra atau observer lain yang hadir. Menurut Elliot, triangulasi 

dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang yaitu, sudut pandang guru, 

siswa dan peneliti/ observer. Oleh karena itu triangulasi  yang dilakukan 

pada penelitian ini dilakukan antara peneliti, observer denngan guru dan 

siswa. Adapun data yang diperoleh adalah data mengenai pelaksanaan 

tindakan yang diperoleh melalui lembar observasi yang berisi  tentang 

aktifitas guru dan siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Agar 

data yang diperoleh  tersebut valid setiap tindakan di akhir siklus 

dilakukan diskusi dengan observer, sedangkan siswa dengan pemberian 

angket dan wawancara dengan beberapa orang siswa yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang akurat. 

3. Expert Opinion 

Expert opinion adalah kegiatan meminta nasehat dari pakar atau ahli. 

Jadi expert opinion dapat dilakukan dengan meminta nasehat atau 

mengkonsultasikan hasil temuan penelitian pada ahli atau pembimbing. 

Perbaikan, modifikasi dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan 

pembimbing untuk memvalidasi hipotesis, konstruk dan analisis sehingga 
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akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian yang 

dilakukan. 

Setelah proses validasi data berakhir kemudian dilakukan interpretasi 

pada data yang telah didapatkan. Interpretasi ini dilakukan untuk 

menggambarkan kesimpulan akhir pada setiap akhir penelitian dan 

hasilnya nanti diharapkan dapat memberikan makna yang berarti sebagai 

bahan untuk kegiatan tindakan selanjutnya. 

 

F. Pengukuran Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar siswa dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan alat ukur yaitu tes yang berupa pretes dan postes. Pretes 

diberikan setelah guru memberikan materi secara umum dengan 

menggunakan metode ceramah sedangkan postes diberikan setelah siswa 

belajar dengan menggunakan teknik Two Stay Two Stray. Berhasil tidaknya 

teknik Two Stay Two Stray dalam meningkatkan hasil belajar siswa di 

tentukan oleh perbandingan nilai pretes dan postes siswa, jika nilai postes 

siswa lebih baik atau lebih besar dari nilai pretes maka hasil belajar 

meningkat dan hal ini menandakan bahwa teknik Two Stay Two Stray 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan jika nilai siswa yang 

memenuhi KKM meningkat serta nilai rata-rata kelas siswa meningkat, maka 

membuktikan bahwa teknik Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk  mengukur hasil belajar 

siswa. Tes yang digunakan ada dua macam, yaitu tes pilihan ganda dan essay 

dimana jumlah soal pilihan ganda berjumlah 10 butir dan essay 3 butir soal. 

1. Pilihan Ganda 

Soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal, setiap soal yang benar 

berbobot 1 dan soal yang dijawab salah berbobot 0. Jadi skor untuk pilihan 

ganda semuanya 10. 

2. Essay 

Soal essay terdiri dari 3 soal, masing-masing bobot skor dalam setiap 

siklus berbeda sesuai dengan luasnya pertanyan, bobot untuk essay tiap no 

yang jawab benar berbobot 3 dan 4. Jadi jika jawaban benar semua 

berbobot 10. 

Penilaiannya: 

Skor Jawaban Pilihan Ganda yang Benar + Skor Essay 

           2 

Jika hasil belajar siswa yang di ukur dengan tes hasilnya antara 60-

100 berarti atau hasil pretes lebih rendah dari postes misalnya tadinya 

skornya 50 menjadi 55 atau 60 maka hal tersebut membuktikan bahwa 

teknik Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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