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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dalam rangka mengembangkan kecerdasan 

interpersonal melalui metode REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transfering) ini dilakukan di SMP Negeri 7 Bandung yang 

beralamat di Jl. Ambon No. 23 Bandung. Peneliti menentuan lokasi penelitian ini 

dikarenakan peneliti sedang melaksanakan Praktek Pengalaman Langsung (PPL) 

di sekolah tersebut. Observasi awal yang dilakukan di SMP tersebut, peneliti 

melihat bahwa terdapat masalah di kelas VII-C yaitu kurangnya kecerdasan 

interpersonal siswa. Berdasarkan observasi awal tersebut, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa di kelas VII-C di SMP Negeri 7 Bandung, mengingat bahwa kecerdasan 

interpersonal merupakan hal yang sangat penting dimiliki siswa sebagai makhluk 

sosial. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) IPS di kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada 

awal semester genap tahun ajaran 2013/2014 yaitu berlangsung sekitar bulan 

Februari hingga bulan Mei.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung 

semester genap tahun ajaran 2013-2014, yang berjumlah 37 orang. Berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan peneliti di sekolah tersebut serta hasil wawancara 

yang dilakukan dengan guru mitra, peneliti menyimpulkan bahwa kelas VII-C 

siswa kurang memiliki kecerdasan interpersonal. Hal ini ditunjukan dengan 

kebiasaan siswa yang tidak mau bergaul dengan semua teman-temannya, tidak 

mau bekerjasama dengan bukan teman dekatnya, dan hanya bermain dengan 

teman dekatnya saja. Perilaku siswa yang tidak menunjukan sikap yang memiliki 

kecerdasan interpersonal tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan mengajar guru 
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yang jarang memfasilitasi siswa untuk melakukan kejasama dengan baik. Dengan 

demikian, penelitian memilih kelas VII-C sebagai subjek penelitian.  

B. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mengacu pada model spiral yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart. Model spiral ini merupakan model siklus berulang 

berkelanjutan, dengan harapan pada setiap tindakan menunjukkan peningkatan 

sesuai perubahan dan perbaikan yang ingin dicapai. Apabila dalam satu siklus 

ditemukan kekurangan dan tidak terciptanya target yang telah ditentukan, maka 

dapat diidentifikasi bahwa target yang telah ditentukan tidak tercapai, maka 

diadakan perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan siklus berikutnya. 

Untuk lebih jelasnya desain penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat pada 

bagan berikut ini: 

 

 Gambar 3.1Model PTK Kemmis dan Mc Taggart 

 (Wiriaatmadja, 2012, hlm. 66) 
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Keempat tahap itu terdiri dari beberapa siklus. Keempat tahap itu dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

1. Rencana (plan) 

Rencana atau perencanaan dapat diartikan sebagai pengembangan rencana 

tindakan. Secara rinci perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan 

sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Perencanaan awal tindakan 

menyangkut: 

a) Menentukan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian dengan melihat 

permasalahan yang ada di dalam kelas. 

b) Melaksanakan pengamatan terhadap kelas yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian. 

c) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait materi yang akan 

diajarkan. 

d) Merancang kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan langkah-langkah 

metode REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering).  

e) Mempersiapkan media pembelajaran sebagai penunjang. 

f) Meminta pertimbangan dosen pembimbing mengenai kesesuaian antara 

materi yang akan diajarkan dengan penerapan metode REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). 

g) Instrumen, khususnya pedoman observasi sebagai alat pengumpul data untuk 

mengumpulkan informasi tentang efek yang ditimbulkan penerapan metode 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

2. Tindakan (act) 
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Tindakan yang dilakukan disini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar 

oleh peneliti dan berpedoman pada rencana tindakan yang ingin dilakukan, yang 

dilakukan secara cermat dan bijaksana, sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau 

perubahan yang dilaksanakan, dan tindakan itu dilakukan sebagai pijakan 

pengembangan tindakan-tindakan berikutnya. Adapun langkah-langkah pada 

tahap tindakan yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh 

peneliti, yaitu pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan RPP yangtelah 

disusun. 

b) Menerapkan metode pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transfering). 

c) Melakukan diskusi balikan dengan guru mitra. 

d) Melakukan perbaikan tindakan sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dengan 

guru mitra berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. 

e) Melakukan pengolahan dan analisis data dari hasil tindakan yang telah 

dilakukan 

3. Observasi (observe) 

Observasi ini berfungsi sebagai mendokumentasikan pengaruh tindakan 

terkait, pada penelitian ini observasi dilakukan dalam mengamati perkembangan 

kecerdasan interpersonal siswa di kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung. Dalam 

kegiatan ini peneliti mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa.  

Langkah-langkah pelaksanaan observasi adalah sebagai berikut: 

a) Pengamatan terhadap keadaan kelas yang menjadi subjek penelitian yaitu 

kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung.  

b) Pengamatan mengenai kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan pada proses 

pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun. 
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c) Pengamatan terhadap efektifitas penerapan metode REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) dalam pembelajaran IPS 

sebagai upaya untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa.  

4. Refleksi (reflect) 

Pada dasarnya kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, 

interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. 

Refleksi merupakan tahap pengakajian ulang, melihat dan mempertimbangkan 

hasil dan proses dari setiap tindakan. Kegiatan refleksi ini dapat berupa 

merenungkan kembali kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang telah 

dilakukan, menjawab situasi dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan 

berlangsung, memperkirakan solusi atas keluhan yang muncul, mengidentifikasi 

kendala atau ancaman yang mungkin di hadapi, memperkirakan akibat dan 

implikasi atas tindakan yang direncanakan. 

Langkah-langkah refleksi adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan kegiatan diskusi balikan dengan guru mitra, siswa dan beberapa 

orang teman sejawat setelah tindakan dilaksanakan. 

b) Mereflesikan hasil diskusi balikan untuk dilakukan pada siklus berikutnya 

sebagai upaya perbaikan. 

c) Mendiskusikan hasil observasi dengan dosen pembimbing. 

Pada siklus berikutnya, perencanaan tahap dua direvisi sebagai hasil refleksi 

pada putaran pertama. Kemudian tindakan putaran kedua dilakukan sesuai dengan 

rencana tahap dua, seperti yang telah dilakukan pada tindakan tahap pertama.  

C. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, sangatlah penting dan dalam menentuan metode 

yang akan dipergunakan dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Metode 

yang dipilih harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan objek studi, atau 

dengan kata lain objeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berusaha 

mengungkapkan kajian tentang pengembangan kecerdasan interpersonal siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui metode pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) pada siswa kelas VII-C SMP 

Negeri 7 Bandung. Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses inkuiri yang 

menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi 

yang berbeda (Creswell, 1998 dalam Wiriaatmadja, 2012, hlm. 8). Menurut 

Moleong (2008, hlm. 6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta 

memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk 

keperluan meneliti dari segi prosesnya.  

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tindakan kelas, yang 

dirancang khusus untuk para pendidik di lapangan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran.Meninjau permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan 

proses pembelajaran, maka peneliti memilih salah satu metode penelitian dari 

pendekatan penelitian kualitatif tersebut sebagai metode yang akan digunakan 

peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. 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).  

Menurut Kemmis (1983, dalam Wiriaatmadja, 2012, hlm. 12) menjelaskan 

bahwa penelitian tindakan kelas 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) pemehaman mereka mengenai 

kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini, dan c) situasi yang memungkinkan 

terlaksanannya kegiatan praktek ini. Sedangkan menurut Elliot dalam 

Wiriaatmadja (2012, hlm. 12) melihat penelitian tindakan sebagai kajian dari 
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sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas 

situasi sosial tersebut. 

Tujuan melakukan penelitian tindakan kelas  yang paling lugas adalah untuk 

peningkatan dan atau perbaikan praktek  pembelajaran  yang seharusnya 

dilakukan oleh guru. Seiring dengan berkembangnya masyarakat mengakibatkan 

meningkatnya suatu tuntutan terhadap layanan  pendidikan yang harus dilakukan 

oleh guru. Penelitian tindakan merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru 

untuk meningkatkan  dan atau memperbaiki layanan pendidikan bagi guru dalam 

konteks pembelajaran di kelas. Sejalan dengan pendapat Elliot (1982) dalam 

(Sanjaya, 2011, hlm. 25) bahwa:  

“Penelitian tindakan kelas merupakan kajian tentang situasi sosial dengan 

maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, 

perencaan, pelaksanaan, pemantauan dan mempelajari pengaruh yang 

ditimbulkan”. 

Tujuan itu dapat  dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif 

dalam memecahkan  berbagai persoalan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu 

fokus penelitian tindakan kelas adalah terletak pada tindakan-tindakan alternatif 

yang direncanakan  oleh peneliti, kemudian dicobakan, dan kemudian dievaluasi 

apakah tindakan-tindakan alternatif itu dapat digunakan untuk memecahkan 

persoalan pembelajaran yang sedang dihadapi di kelas. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa  tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan  peningkatan 

layanan pembelajaran.  

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh peneliti, sejak disusunnya suatu 

perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa 

kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang 

dilakukan. Sementara itu, dilaksanakannya PTK di antaranya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan atau pengajaran yang diselenggarakan oleh guru/pengajar-
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peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang 

mengganjal di dalam kelas. 

D. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan belajar mengajar kelas 

VII-C yang telah ditentukan oleh SMP Negeri 7 Bandung. Hal tersebut dilakukan 

agar tidak mengganggu kegiatan lain yang akan maupun sedang berlangsung pada 

kelas yang menjadi subjek penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa kali tindakan dan setiap tindakan memuat tindakan yang meliputi 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Tahapan kegiatan dalam setiap 

siklusnya akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis observasi 

awal. Hasil observasi awal tersebut peneliti menemukan masalah yang harus 

diperbaiki dan dikembangkan lebih serius lagi yaitu permasalahan kurangnya 

kecerdasan interpersonal siswa. Setelah melalui beberapa kali pertimbangan 

peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) sebagai metode 

yang dianggap tepat untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. 

Lebih rincinya, kegiatan perencanaan tindakan adalah sebagai berikut: 

(1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang materi yang akan 

diajarkan, disini materi yang akan diajarkan yaitu mengenai atmosfer dan 

mengangkat tema tentang “Banjir di Cieunteung”, pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan metode pembelajaran REACT. 

(2) Mempersiapkan materi berupa bacaan dari artikel/berita mengenai Banjir di 

Cieunteung. 

(3) Mempersiapkan media pembelajaran sebagai penunjang dalam penyampaian 

materi serta kegiatan mengamati siswa berdasarkan metode pembelajaran 

yang digunakan yaitu REACT. 
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(4) Mempersiapkan sarana pembelajaran berupa LKS (Lembar Kerja Siswa) 

berdasarkan materi sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu 

REACT. 

(5) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi siswa mengenai kecerdasan 

interpersonal. 

(6) Menyusun pedoman wawancara untuk guru mitra dan siswa. 

(7) Menyusun lembar catatan lapangan. 

 

b. Tindakan  

Tindakan ini merupakan penerapan dari perencanaan awal yang telah dibuat, 

yaitu guru mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

telah dibuat dengan menerapan metode pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). Adapun tahapannya sebagai 

berikut: 

(1) Pada tahap ini pertama-tama guru menghubungkan materi dengan 

pengalaman siswa, dengan memilih tema mengenai Banjir di Cieunteung. 

Guru menghubungkan materi dengan pengalaman siswa dengan memberikan 

pertanyaan mengenai tempat tinggal siswa yang terkena banjir serta upaya 

apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi banjir berikutnya. 

(2) Guru menampilkan beberapa gambar serta video/berita mengenai Banjir di 

Cieunteung, kemudian mengajak siswa ke parit sekolah dan guru 

memaparkan bahwa tumpukan sampah pada parit merupakan simulasi kecil 

terjadinya banjir di Cieunteung.  

(3) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa yang memuat berita mengenai Banjir 

di Cieunteung serta beberapa pertanyaan mengenai pemecahan masalah 

sebagai penerapan (applying) dari pengetahuan yang dimiliki siswa.  

(4) Guru memfasilitasi siswa untuk bekerja sama melakukan diskusi kelompok. 

(5) Guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi sebagai 

proses transfering. 
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(6) Guru memberikan komentar dan mengapresiasi hasil kerja siswa. 

 

c. Observasi 

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahapan observasi Siklus I adalah 

sebagai berikut: 

(1) Melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disusun. Observasi ini digunakan sebagai upaya untuk pengumpulan data dan 

untuk melihat tindakan kelas yang telah diterapkan. 

(2) Menilai tindakan dengan menggunakan format lembar kerja siswa. 

d. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahapan refleksi siklus I adalah 

sebagai berikut: 

(1) Peneliti melakukan pengkajian ulang data yang diperoleh dari hasil observasi 

kecerdasan interpersonal, hasil diskusi, wawancara dan catatan lapangan. 

Hasil pengakajian ulang tersebut digunakan untuk mengetahui kekurangan 

maupun ketercapaian pada siklus 1. 

(2) Melakukan pertemuan dengan guru mitra untuk membahas hasil evaluasi 

tindakan. 

(3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi pada siklus 

berikutnya. 

 

E. Fokus Permasalahan 

Untuk mempermudah dan menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, maka 

dibawah ini  terdapat beberapa definisi yang akan menjelaskan secara rinci  

mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan dan keterampilan seseorang 

dalam menciptakan relasi sosialnya sehingga kedua belah pihak berada dalam 
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situasi menang-menang atau menguntungkan (Safaria, 2005, hlm. 23). Orang 

yang memiliki kecerdasan interpersonal akan mampu bersosialisasi dengan baik 

dengan orang lain, membangun serta mempertahankan relasi sosial yang telah 

dibangun, berinteraksi dengan penuh kehangatan, ramah tamah dan lain-lain, yang 

kemudian mendapatkan respon yang positif sehingga dapat diterima secara sosial. 

Sementara itu, Gardner (2003, hlm. 45) mengatakan bahwa kecerdasan 

interpersonal sebagai kemampuan individu untuk memahami dan memperkirakan 

perasaan, tempramen, suasana hati, maksud dan keinginan orang lain dan 

menanggapinya secara layak.  

Adapun indikator ketercapaian kecerdasan interpersonal  diantaranya 

memiliki aspek dari dimensi kecerdasasan interpersonal yaitu: 

a. Social sentivity (kepekaan sosial), terdiri dari: 

- Kemampuan menerima sudut pandang orang lain yang ditandai dengan 

mampu menangani perbedaan pendapat dirinya dan orang lain, 

memberikan penguatan tambahan atas pendapat orang lain dan 

mengurangi kekukuhan argumen sendiri. 

- Kemampuan menghargai pendapat orang lain yang ditandai dengan tidak 

menyudutkan pendapat orang lain, menyanggah dengan menggunakan 

kata-kata yang baik dan tidak memotong pembicaraan orang lain. 

- Bertindak yang menghasilkan kebaikan yang ditandai dengan 

memberikan bantuan kepada teman, berbagi ilmu dan informasi dan 

mampu melakukan kerjasama dengan baik. 

b. Social Insight (wawasan sosial) terdiri dari: 

- Memiliki kemampuan pemecahan masalah yang efektif yang ditandai 

dengan mampu menjadi pemimpin/mampu mengorganisasi teman-

temannya, mendamaikan konflik/cinta damai dan memiliki ide/gagasan 

untuk mencari solusi. 

- Memiliki kesadaran diri yang ditandai dengan tidak menunjukan emosi 

yang berlebihan, bergaul dengan siapa pun dan menunjukan ekspresi yang 

baik ketika berinteraksi. 



72 

 

Lisna Dwi Agustin, 2014   
PENGEMBANGAN KECERDASAN INTERPERSONAL SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

METODE REACT (RELATING, EXPERIENCING, APPLYING, COOPERATING, TRANSFERING) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. Social Communication (komunikasi sosial) terdiri dari: 

- Memiliki keterampilan berbicara dengan orang lain yang ditandai dengan 

berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik/sopan, 

mengungkapkan ide/gagasannya dan menggunakan intonasi suara yang 

disesuaikan dengan keadaan/lawan bicara. 

- Memiliki keterampilan mendengarkan efektif yang ditandai dengan 

memperhatikan lawan bicara, menyimak pembicaraan lawan bicaradan 

memberikan respon: menolak, menyetujui, kritik, bertanya. 

2. Metode Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transfering 

REACT merupakan metode pembelajaran yang terdiri dari datu kesatuan 

dalam pembelajaran yaitu (1) keterkaitan (Relating) antara pengetahuan yang 

sudah ada dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari, (2) mengamati 

(Experiencing) melakukan kegiatan mengamati melalui eksplorasi atau kegiatan 

pemecahan masalah tentang sebuah permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata 

dan berkaitan dengan materi pembelajaran, (3) menerapkan(Applying) siswa 

mampu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari, 

applying juga bisa dilakukan dengan memberikan persoalan-persoalan yang 

menuntut siswa agar mampu menggunakan konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya tersebut, (4) kerjasama (Cooperating) siswa belajar untuk berbagi 

pengalaman, memberikan tanggapan dan berkomunikasi interaktif dengan siswa 

lain, bekerja sama melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan 

dan mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan teman, (5) mentransfer 

(Transfering) siswa memindahkan konsep pengetahuan yang telah dimiliki 

dengan cara mentransfer kepada siswa lain melalui diskusi dalam kelompok dan 

presentasi kelas, atau siswa menunjukkan kemampuan terhadap pengetahuan yang 

dipelajarinya dan menerapkannya dalam situasi dan konteks baru. 

Berdasarkan susunan tahapan dalam metode REACT di atas, maka langkah-

langkah pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut: 
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a. Relating yaitu guru menghubungkan konsep materi pembelajaran yang akan 

dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki siswa atau dengan kehidupan 

siswa sehari-hari dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan permasalah 

kontekstual yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari.  

b. Experiencing yaitu siswa melakukan kegiatan observasiuntuk membangun 

konsep baru dengan cara mengkonsentrasikan pengalaman-pengalaman yang 

terjadi di dalam kelas melalui ekplorasi, pencarian dan penemuan. Pengalaman 

ini bisa mencakup penggunaan manipulasi atau pemecahan masalah yang 

terjadi di kehidupan nyata dan berkaitan dengan materi pembelajaran. 

c. Applying yaitu guru memberikan persoalan-persoalan/pemecahan masalah 

yang menuntut siswa agar mampu menggunakan konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya tersebut 

d. Cooperating yaitu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara 

acak kemudian mengarahkan setiap kelompok untuk melakukan sebuah diskusi 

untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, mengeluarkan pendapat, memberikan 

tanggapan dan berkomunikasi interaktif  dengan siswa lain, saling bertukar 

pikiran, bekerja sama melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan 

permasalahan dan mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan teman. 

e. Transfering yaitu siswa memindahkan konsep pengetahuan yang telah dimiliki 

dengan cara mentransfer kepada siswa lain melalui kegiatan presentasi 

kelompok atau siswa menunjukkan kemampuan terhadap pengetahuan yang 

dipelajarinya dan menerapkannya dalam situasi dan konteks baru. Cara lain 

bisa dilakukan guru dengan mengajukan pertanyaan masalah yang terkait 

dengan penerapan.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam penelitian ini pedoman observasi digunakan untuk melihat 2 aspek, 

yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan guru dalam menerapkan metode 
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Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering). Observasi dilakukan dengan memberikan tanda ceklist (√) pada 

indikator-indikator yang menunjukan perkembangan kecerdasan interpersonal 

siswa. Hal yang sama dilakukan pada pedoman observasi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan guru dalam menerapkan metode pembelajaran REACT. 

 

a) Pedoman Observasi Kinerja Mengajar Guru 

Pedoman observasi kinerja mengajar guru terdiri dari aspek-aspek yang akan 

diamati oleh peneliti terhadap aktifitas praktek mengajar guru dalam pembelajaran 

IPS dengan menggunakan metode pembelajaran REACT REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). Untuk lebih jelasnya 

mengenai aspek-aspek yang diamati oleh peneliti mengenai kinerja mengajar guru 

dapat dilihat pada lampiran.  

b) Pedoman Observasi Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Pedoman observasi kecerdasan interpersonal siswa ini terdiri dari beberapa 

indikator-indikator yang dijadikan acuan oleh peneliti terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan siswa yang menunjukan tingkat perkembangan kecerdasan 

interpersonal siswa. Beberapa indikator yang digunakan peneliti untuk melihat 

perkembangan kecerdasan interpersonal siswa bisa dilihat pada lampiran, namun 

garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1) Dilihat dari dimensi Sosial Sensitivity (kepekaan sosial) yang dimiliki siswa. 

Aspek yang diamati dilihat dari kemampuan siswa mampu menerima sudut 

pandang orang lain, mampu menghargai pendapat orang lain, dan melakukan 

tindakan yang menghasilkan kebaikan. 

2) Dilihat dari dimensi Social Insight (wawasan sosial) yang dimiliki siswa. 

Aspek yang diamati dilihat dari kemampuan pemecahan masalah efektif yang 

dimiliki siswa dan mampu melakukan kerjasama dengan baik. 
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3) Dilihat dari dimensi Social Communication (komunikasi sosial) yang dimiliki 

siswa. Aspek yang diamati dilihat dari kemampuan siswa memiliki 

keterampilan berbicara dengan orang lain dan keterampilan mendengarkan 

efektif. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang digunakan untuk 

mendapatkan data secara kualitatif yang diperoleh untuk bahan analisis pada tahap 

selanjutnya. Pedoman wawancara digunakan terutama untuk memperoleh 

informasi mengenai efektifitas penerapan metode pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) dalam upaya 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa.  

a) Pedoman Wawancara untuk Guru 

Pedoman wawancara untuk guru berisikan daftar pertanyaan yang merupakan 

cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi mengenai proses 

pembelajaran IPS siswa kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung sebelum serta 

sesudah diterapkannya metode pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transfering). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

lampiran.  

b) Pedoman Wawancara untuk Siswa 

Pedoman wawancara dengan siswa dilakukan peneliti untuk memperoleh 

informasi mengenai pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran IPS 

sebelum dan sesudah diterapkannya metode pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada lampiran.  

3. Catatan Lapangan 

Hasil temuan di lapangan yang berkaitan dengan kondisi pembelajaran, 

pengelolaan kelas, kegiatan guru dan kegiatan siswa semuanya dicatat dalam 

catatan lapangan (fiels notes), yang kemudian digunakan sebagai bahan refleksi 
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dan analisis. Catatan lapangan disusun berdasarkan kondisi pembelajaran IPS di 

kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung. Catatan lapangan juga berisi tentang 

komentar peneliti terkait proses pembelajaran IPS. Untuk lebih jelasnya mengenai 

format catatan lapangan dapat dilihat pada lampiran.  

4.  Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah alat perekam untuk 

merekam suasana kelas secara detail tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

kelas, termasuk dokumen-dokumen resmi dalam perencanaan seperti silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran.  Sebagai data penunjang, peneliti juga 

menggunakan dokumentasi berupa foto terkait kegiatan selama proses 

pembelajaran IPS kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung.  

G. Validitas dan Redibilitas Data  

Kegiatan validitas data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

teknik triangulasi, member check dan expert opinion. 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk atau yang 

ditimbulkan dengan membandingkan dengan hasil orang lain, misalnya mitra 

peneliti lain yang hadir dan menyaksikan situasi yang sama(Wiriaatmadja, 2011, 

hlm. 168). Dengan kata lain teknik triangulasi dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik triangulasi yaitu suatu cara untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar 

informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah 

mengambil keputusan (Sanjaya, 2011, hlm. 117).  

Diungkapkan oleh Sanjaya (2011, hlm. 112) bahwa terdapat beberapa cara 

untuk menggunakan triangulasi: 

a) Dengan menggunakan waktu yang cukup dalam proses penelitian 

b) Dengan membandingkan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian.. 



77 

 

Lisna Dwi Agustin, 2014   
PENGEMBANGAN KECERDASAN INTERPERSONAL SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

METODE REACT (RELATING, EXPERIENCING, APPLYING, COOPERATING, TRANSFERING) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c) Dengan cara mencari data dari berbagai suasana, waktu dan tempat sehingga 

peneliti dapat melakukan pengecekan atau dapat membandingkan data yang 

diperoleh.  

d) Dengan mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi. 

e) Mencari data dari berbagai sumber. 

f) Menggunakan berbagai metode dan teknik analisis data. 

 

 

2. Member check 

Dalam Wiriaatmadja (2011, hlm. 168) diungkapkan bahwa member check 

merupakan memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi dari nara sumber, siapa pun juga (Kepala sekolah, 

guru, teman sejawat guru, siswa, pegawai administrasi sekolah, orang tua siswa, 

dan lain-lain) apakah keterangan atau informasi, atau penjelasan itu tetap sifatnya 

atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan keajegannya dan data itu terperiksa 

kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis lakukan dengan cara mendiskusikan 

hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data. 

3. Expert opinion 

Pada tahap akhir validasi, peneliti melakukannya dengan meminta saran atau 

nasehat kepada dosen pembimbing, yang disebut expert opinion. Dalam kegiatan 

penelitian ini, peneliti mengkonsultasikan temuan di lapangan pada saat penelitian 

kepada Dr. Nana Supriatna, M.Ed selaku pembimbing I dan kepada Yeni 

Kurniawati, M.Pd selaku pembimbing II. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

masukan dan arahan agar validasi data dapat dipertanggungjawabkan.  

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung setiap kejadian yang 

sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang 

akan diamati (Sanjaya, 2011, hlm. 86). Observasi terdiri dari 3 fase utama, yaitu 

perencanaan, observasi kelas dan diskusi balikan. Setelah mendiskusikan rencana 

pembelajaran sebagai perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan langkah-

langkah pembelajaran yang telah direncanakan serta bagaimana peneliti akan 

mulai mengumpulkan data yang termasuk ke dalam fase observasi. Pengumpulan 

data objektif dari tindakan belajar mengajar selanjutnya dianalisis dalam diskusi 

balikan setelah pembelajaran dilakukan. Berikut adalah bagan yang 

menggambarkan 3 fase observasi: 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2Bagan Fase Observasi 

 (Wiriaatmadja, 2011, hlm. 106) 

 

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, yang meliputi aktifitas 

siswa di kelas ketika dilakukan tindakan. Peneliti bersama guru mitra akan 

mempelajari bersama hasil observasi, menyepakati hasil pengamatan yang 

berbentuk kekurang maupun keberhasilan untuk dijadikan catatan lapangan dan 

mendikusikan langkah-langkah berikutnya. Dalam catatan ini termasuk juga 

komentar-komentar yang menafsirkan apa yang terjadi berdasarkan persepsi 

peneliti (Goetz dan LeCompte dalam Wiriaatmadja, 2011, hlm. 107). Dengan 

Pertemuan 

Perencanaan 

Diskusi Balikan Observasi Kelas 
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observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan mereflesikan secara sistematis 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. 

2. Wawancara 

Dengan teknik pengumpulan ini diharapkan dapat memperkaya dan 

memperteguh data. Wawancara merupakan pengumpulan data berdasarkan 

jawaban dari responden dan secara sepihak untuk melengkapi data. Menurut 

Hopkins (1993, dalam Wiriaatmaja, 2012, hlm. 117) wawancara adalah suatu cara 

untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang 

lain. Orang-orang yang diwawancarai dapat termasuk beberapa orang siswa, 

kepala sekolah, beberapa guru, teman sejawat, pegawai tata usaha sekolah, dll.  

Wawancara dilakukan dengan siswa dan guru serta pihak-pihak tertentu yang 

dianggap perlu untuk memperoleh informasi. Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa kelas VII-C SMP Negeri 7 

Bandung dan guru mitra pengampu mata pelajaran IPS terutama mengenai 

efektifitas penggunaan metode REACT untuk mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa.  

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi 

adalah pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data yang berkaitan dengan suasana yang terjadi di kelas dan pada saat penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan. Dokumen ini bertujuan untuk mengungkapkan 

fakta-fakta berdasarkan kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dalam penelitian ini berisi mengenai hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran pembelajaran dilakukan di kelas serta digunakan 

untuk mendapatkan refleksi terhadap pelaksanaan metode pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). Menurut Sanjaya 
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(2011, hlm. 98) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

catatan lapangan, yaitu: 

a) Catatan ditulis dengan segala kegiatan yang berlangsung. 

b) Hal-hal yang ditulis adalah bersangkutan secara langsung dengan fokus 

masalah. 

c) Ditulis dengan kata-kata singkat dan padat sesuai dengan fokus dan sasaran 

penelitian. 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data lebih banyak dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis 

data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kualitas belajar dan hasil pembelajaran (Sanjaya, 2011, hlm. 106). 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas dilakukan sejak awal, 

berarti peneliti akan melakukannya sejak tahap orientasi lapangan, seperti 

dikatakan Miles dan Huberman (1984, dalam Wiriaatmadja, 2012, hlm. 139) 

bahwa “...the ideal model for data collection and analysis is one that interweaves 

them for beginning”. Yang artinya model ideal dari pengumpulan data dan 

analisis data adalah yang secara bergantian berlangsung sejak awal. Menurut 

Sugiyono (2008, hlm. 89), analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.  

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Dalam tahap ini, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan 

atau permasalahan yang ditemukan peneliti pada kondisi awal sebelum dilakukan 

tindakan Penelitian Tindakan Kelas. Analisis dilakukan oleh peneliti terhadap 

hasil observasi dan wawancara tentang kegiatan pembelajaran IPS yang dilakukan 

di kelas VII-C SMP Negeri 7 Bandung.  

2. Analisis Selama di Lapangan 
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Aktivitas dalam analisis selama di lapangan meliputi reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/ verification). Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2008, hlm. 91) memaparkan model analisisnya digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Gambar 3.3 Model Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

 (Sugiyono, 2008, hlm. 91) 

 

Berikut pemaparan mengenai analisis data: 

a) Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2011, hlm. 249). 

Pengumpulan Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi/penarik 
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Selain itu reduksi data dapat siartikan sebagai suatu kegiatan menyeleksi data 

sesuai dengan fokus permasalahan. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas untuk pengumpulan data berikutnya.  

b) Data Display (penyajian data) 

Pendeskripsian data harus dilakukan agar data yang telah kita seleksi menjadi 

bermakna, pendeskripsian pun dapat dilakukan secara naratif, grafik maupun 

tabel. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut (Sugiyono, 2011, hlm. 249).   

c) Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan) 

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan meninjau ulang 

catatan lapangan agar data yang diperoleh teruji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2011, hlm. 253).  

3. Analisis Setelah di Lapangan 

Setelah semua data yang dibutuhkan peneliti diperoleh, maka peneliti 

menyusun laporan. Namun sebelumnya, data yang diperoleh dianalisis dengan 

melakukan peninjauan ulang kembali apakah masih ada analisis data yang perlu 

direvisi atau mungkin hasil analisis perlu diteliti dari awal. Analisis tindakan 

dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berhasil dan sesuai 

dengan harapan atau tidak. 
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