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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian  

3.1.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini tempat yang dipilih adalah 

SMP Negeri 29 Bandung yang bertempat di Jalan Geger Arum, No.11 A Kota 

Bandung. Pertimbangan peneliti dalam memilih tempat ini dikarenakan terkait 

beberapa temuan, diantaranya :  

a. Belum meningkatnya kecerdasan intrapersonal siswa di kelas VIII-K 

b. Kurang pemanfaatan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kecerdasan intrapersonal siswa  

3.1.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai sumber yang dapat memberikan 

informasi mengenai hal-hal yang sedang diteliti, subjek penelitian dapat 

ditentukan sesuai dengan tujuan tertentu. Pada penelitian ini subjek peneliti yang 

akan diambil datanya terdiri atas:  

a. Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahua Sosial (IPS) 1 (satu) orang.  

b. Seluruh siswa kelas VIII K yang mengikuti Mata Pelajaran IPS 

Subjek penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang dapat 

diyakini kebenarannya. Satu orang guru mata pelajaran IPS adalah subjek yang 

akan melakukan upaya untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal siswa 

melalui penerapan metode Student Facilitator And Expalinning (SFAE) dalam 

proses pembelajaran di kelas, sedangkan seluruh siswa kelas VIII-K adalah subjek 

yang ikut dalam kegiatan pembelajaran IPS dan menjadi subjek yang akan 

ditumbuhkan kecerdasan intrapersonalnya. 

3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian  

3.2.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekaan kualitatif dipilih agar daat meneliti kondisi objek secara 
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alamiah dan mendeskripsikan hasil sesuai dengan apa yang terjadi pada saat 

pelaksanaan penelitian. Sugiyono (2012) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moleong (2010) yang 

menjelaskan penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai suatu 

keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian memanfatkan metode 

kualitatif, mengadakan analisis secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, 

lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, 

memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa kebasahan data, rancangan 

penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua 

belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian. Berdasarkan pendapat 

diatas,dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti memiliki peranan 

utama dalam penelitian, hal tersebut dikarenakan peneliti menjadi instrument 

kunci dalam penyelenggaraan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 

Uraian penelitian kualitatif tersebut mempunyai titik berat pada proses dan hasil 

data yang mana kedudukannya sangat penting apalagi berkaitan dengan bidang 

pendidikan yang membutuhkan ilmu dan pengetahuan baru, serta adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak atau subjek penelitian merupakan bagian 

yang perlu diperhatikan. Disamping itu penelitian kualitatif memiliki kompetensi 

sebagaimana yang dirumuskan Sugiyono (2011, hlm. 28) bahwa penelitian 

kualitatif memiliki kompetensi sebagai berikut :  

a) Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti;  

b) Mampu menciptakan rapport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial 

yang akan diteliti. Menciptakan rapport berarti mampu membangun hubungan 

yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial;  

c) Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada obyek penelitian 

(konteks sosial);  
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d) Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara 

mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain.  

e) Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai 

dari analisis deskriptif domain komponensial, dan tema kultural/budaya.  

f) Mampu menguji kredibilitas dependebilitas, konfirmabilitas dan tranferbilitas 

hasil penelitian.  

g) Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru 

3.2.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan dalam 

melakukan suatu penelitian.  Sugiyono (2011) merumuskan bahwa metode 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati 

oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-

cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian 

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa metode merupakan tata cara ilmiah yang digunakan 

dalam memperoleh data penelitian dengan ciri keilmuan yakni rasional, empiris 

dan sistematis. Metode yang dipilih untuk mengambil data penelitian tentang 

implementasi metode Student Facilitator And Explaining (SFAE) dalam 

meningkatkan Kecerdasan Inrapersonal siswa adalah melalui metode deskriptif.  

Abdurahman (2006) mengartikan penelitian deskriptif  sebagai suatu 

penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap 

gelaja tertentu. Sedangkan Mulyani dalam Permana (2015) menyatakan bahwa 

metode deskriptif yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah 

berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang 

atau kontemporer dan memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat 

penelitian berlangsung. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara istimewa serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Inti dari metode deskriptif ini adalah cara ilmiah yang dapat di 



29 
 

 
Aulia Prisani, 2017 
UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN INTRAPERSONAL SISWA MELALUI METODE 
STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING (SFAE) PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

gunakan dalam melakukan penelitian dengan mendeskripsikan masalah 

berdasarkan fakta dan kenyataan yang aktual yang ditemui pada saat penelitian 

berlangsung. Oleh karena itu metode deskriptif ini dipilih sebagai metode yang 

mumpuni untuk melakukan penelitian tentang upaya guru dalam meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal siswa melalui metode Student Facilitator And 

Explaining (SFAE) pada pembelajaran IPS. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, hal ini dikarenakan fokus penelitian menjadi landasan utama dalam 

melakukan kegiatan penelitian. Bachri (2010) mengungkapkan bahwa “salah satu 

karakteristik penelitian kualitatif ialah adanya fokus penelitian. Penetapan fokus 

penelitian sangat penting dalam menemukan batas penelitian karena apabila tidak ada 

batasan masalah, penelitian akan dapat ngelantur tiak ada batas berhentinya”. Oleh 

karena itu fokus penelitian dapat menentukan batas penelitian dan menghindari salah 

tafsir dalam penelitian ini, maka dibawah ini terdapat penjelasan mengenai variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini penjelasannya. 

1. Kecerdasan Intrapersonal 

Gardner dalam Wahyudi (2011) mengemukakan bahwa kecerdasan 

intrapersonal adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri dengan memiliki 

konsep diri yang jelas serta citra diri yang positif. Sedangkan Thomas Armstrong 

(2009) mengartikan kecerdasan intrapersonal sebagai pengetahuan diri dan 

kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan itu. Kecerdasan 

ini termasuk memiliki gambaran yang akurat tentang diri sendiri (kekuatan dan 

keterbatasan seseorang), kecerdasan terhadap suasana hati dan batin, maksud, 

motivasi, tempramen dan keinginan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri, 

pemahaman diri dan harga diri. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Martuti dalam Hanisah (2014) menjelaskan bahwa Intrapersonal adalah 

kecerdasan dalam memahami diri, kesadaran terhadap diri dan kemampuan 

beradaptasi. Yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk 

menggambarkan diri secara baik dan kesadaran terhadap moral, tujuan, 

motivasi,tempramen, keinginan dan kemampuan untuk disiplin pribadi, kemampuan 

bekerja mandiri, percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain. Berdasarkan 
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pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kecerdasan intrapersonal 

merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan diri sendiri. Kecerdasan mengenai diri 

sendiri tersebut meliputi kecerdasan dalam mengotrol atau mengendalikan diri untuk 

dapat bertindak dan berperilaku selaras dengan aturan, moral dan norma yang berlaku, 

memiliki kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, serta mampu memahami 

kelebihan dan kelemahan dirinya untuk  dapat melakukan introspeksi dan perbaikan 

diri.  

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang 

dikemukakan oleh Howard Gardner dalam Agustin (2014) mengungkapkan bahwa 

kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap 

dirinya sendiri. Gardner mengungkapkan bahwa Individu dengan kecerdasan 

intrapersonal memiliki indikator sebagai berikut : 

a) Mampu mengenali kelebihan maupun kelemahan dirinya sendiri 

b) Mengoreksi kekurangan maupun kelemahanya dan kemudian mencoba untuk 

memperbaiki diri sendiri 

c) Menghargai nilai (aturan-aturan), etika (sopan santun) dan moral 

2. Metode Student Facilitator And Explaining (SFAE)  

 Huda (2013) menjelaskan bahwa model SFAE merupakan rangkaian 

penyajian materi ajar yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, memberi 

kesempatan siswa untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri 

dengan penyampaian semua materi kepada siswa. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Suprijono (2009) yang mengartikan model SFAE sebagai suatu 

model pembelajaran di mana siswa mempresentasikan ide atau pendapat siswa 

lainnya. Perbedaan model pembelajaran kooperatif tipe SFAE dengan model 

pembelajaran kooperatif lainnya terletak pada cara pertukaran pikiran antarsiswa, di 

dalam model SFAE siswa dapat menerangkan dengan bagan maupun peta konsep.  

Langkah-langkah yang digunakan oleh guru mitra untuk penelitian ini 

berpedoman kepada langkah pembelajaran metode SFAE menurut Komara (2014) 

yang mengungkapkan bahwa metode Student Facilitator And Explaining (SFAE) 

memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaanya. Langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lain 

dengan menggunakan peta konsep/mind mapping 

d. Guru menyimpulkan ide/pendapat dari siswa 

e. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu 

f. Penutup 

3.4 Tahapan Penelitian 

Secara umum, prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut : 

1. Menyusun rancangan penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian dengan terlebih dahulu 

melakukan pra penelitian ke SMP Negeri 29 Bandung. Tujuan dilakukannya pra 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pembelajaran IPS di kelas VIII 

serta mendapatkan data awal mengenai permasalahan yang ada didalam 

pembelajaran IPS. Setelah memperoleh data awal mengenai pembelajaran IPS di 

kelas VIII, peneliti mempelajari hasil yang diperoleh dari pengamatan yang telah 

dilakukan. Dari pengamatan tersebut peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat 

masalah pada pembelajaran IPS di kelas VIII-K. Kemudian peneliti melakukan 

diskusi mengenai hasil pengamatan tersebut dengan guru mata pelajaran IPS yang 

mengajar dikelas VIII-K dan memutuskan untuk mengangkat dan menindaklanjuti 

permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian. Setelah itu peneliti menetapkan 

sumber data dan lokasi penelitian. Adapun yang dijadikan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS dan siswa kelas VIII-K. 

Kemudian peneliti membuat sebuah proposal penelitian yang didalamnya 

mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian 

teori yang berkaitan dengan penelitian serta metode penelitian yang akan peneliti 

gunakan. 

2. Mengurus perizinan 

Pada tahap ini peneliti mengurus perizinan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan perizinan sesuai dengan aturan dan 
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bersifat resmi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian.  

1. Mengajukan permohonan ijin untuk mengadakan penelitian kepada ketua 

jurusan Ilmu Pengetahuan sosial untuk memperoleh rekomendasi yang akan 

disampaikan keapda pembantu Dekan I Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (FPIPS).   

2. Mengajukan permohonan ijin penelitian kepada pihak sekolah SMP Negeri 

29 Bandung dengan menerahkan surat ijin yang telah dikeluarkan oleh pihak 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

3. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data  

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan 

semua data dan informasi yang menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan 

dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Untuk memperoleh data 

mengenai upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan intrapersonal siswa 

melalui penerapan metode SFAE pada pembelajaran IPS di kelas VIII-K SMP 

Negeri 29 ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi/pengamatan, dan studi dokumentasi. 

4. Tahap pengolahan data dan penyajian hasil penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan pengolahan data, kemudian 

menjabarkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh. Penyajian 

hasil penelitian disajikan dengan mendeskripsikan hasil yang telah diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Fathoni 

(2006) mengemukakan secara metodologis teknik pengumpulan data terdiri dari 3 

macam, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini penulis 

akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui:  

1. Observasi 

Fathoni (2006) mengemukakan bahwa observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertasi 
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pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Sanafiah Faisal dalam 

Sugiyono (2012) mengklasifikasikan observasi menjadi:  

a. Observasi Partisipatif (partisipant observation)  

Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam,dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak 

b. Observasi Terus Terang dan Tersamar (overt observation dan covert observation)  

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang 

kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu 

saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. Karena apabila dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak 

akan diijinkan untuk melakukan observasi.  

c. Observasi Tak Berstruktur (unstructured observation)  

Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak 

tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa 

rambu-rambu pengamatan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi 

merupakan kegiatan yang secara langsung diamati oleh peneliti didalam suatu 

lingkungan peneliti. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi terus 

terang, dimana penelitian melakukan pengumpulan data dengan menyatakan secara 

terus terang kepada sumber data yakni guru mata pelajaran IPS yang akan menjadi 

subjek yang akan diamati sekaligus mitra dalam penelitian ini.  Pada penelitian ini 

peneliti akan mengamati aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran dengan 

mengunakan instrumen pengamatan/observasi.  Adapun formula yang digunakan 

untuk menghitung presentasenya adalah : 
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Selain itu, untuk mengetahui kategori kualitatif pada teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi ini, peneliti menggunakan skala lima agar dapat 

mengelompokan hasil observasi menjadi sangat baik, baik, cukup dan kurang dan 

jelek. Suherman dan Kusuma dalam Martadinata menggunakan skala lima sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 1 

Kategori kualitatif aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran IPS dengan 

menggunakan metode Student Facilitator And Explaining (SFAE) dalam 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal 

Rentang Skala Kategori 

91%≤A≤100% Sangat Baik 

76%≤B≤90% Baik 

56%≤C≤75% Cukup 

41%≤D≤55% Kurang 

≤40% Jelek 

 

Berikut ini lembar observasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan: 

 

 

 

Presentase Aktivitas Guru = Perolehan Skor x 100 

     Skor Maximal 

Presentase Aktivitas Siswa = Perolehan Skor x 100 

     Skor Maximal 
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Tabel 3. 2  

PEDOMAN OBSERVASI 

No Rumusan Masalah Indikator Aspek yang diamati 

1 Bagaimana perencanaan 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal siswa melalui 

metode Student Facilitator 

And Explaining (SFAE) 

pada pembelajaran IPS di 

kelas VIII-K SMP Negeri 

29 Bandung ? 

 

 

1. SK dan KD 

2. Tujuan 

Pembelajaran 

3. Materi 

Pembelajaran 

4. Metode 

Pembelajaran 

5. Media 

Pembelajaran 

6. Sumber 

Belajar 

7. Penilaian 

 

1. Silabus 

2. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

 

    

2 Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal siswa melalui 

metode Student Facilitator 

And Explaining (SFAE) 

pada pembelajaran IPS di 

kelas VIII-K SMP Negeri 

29 Bandung ? 

 

Langkah-langkah 

Pelaksanaan 

Pembelajaran yang 

terdiri dari : 

 Pendahuluan 

 Kegiatan Inti 

 Penutup 

1. Aktivitas yang 

dilakukan oleh guru 

pada saat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

metode Student 

Facilitator And 

Explaining (SFAE) 

2. Kesesuaian 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan RPP yang 

telah dibuat 

3. Penggunaan metode 

pembelajaran 
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4. Pemberian motivasi 

dan Pemberian 

stimulus kepada 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

5. Penguasaan materi 

pelajaran 

6. Pemanfaatkan 

sumber belajar  

7. Penggunaan media 

pembelajaran 

    

3 Bagaimana Hambatan atau 

kendala yang ditemui oleh 

guru dalam meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal 

siswa melalui metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE) pada 

pembelajaran IPS di kelas 

VIII-K SMP Negeri 29 

Bandung ? 

 

1. Hambatan atau 

kendala dalam 

penggunaan 

metode SFAE 

 

1. Hambatan atau 

kendala yang 

ditemui pada saat 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

metode Student 

Facilitator And 

Explaining (SFAE) 

 

2. Wawancara  

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara Fathoni (2006). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2012) wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada peneltian ini yang akan 

diwawancarai adalah seorang guru mata pelajaran IPS. Hal tersebut dipertimbangkan 

agar informasi yang didapatkan lebih mendalam dan tergali secara benar dan 

menyeluruh dari berbagai informan yang berbeda-beda.  Dalam hal ini peneliti akan 



37 
 

 
Aulia Prisani, 2017 
UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN INTRAPERSONAL SISWA MELALUI METODE 
STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING (SFAE) PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

mewawancarai guru mata pelajaran IPS yang berperan sebagai guru mitra peneliti 

yang akan mengimplementasikan metode SFAE di kelas VIII-K. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai perencanaan, pelaksanaan, peningkatan 

kecerdasan intrapersonal dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode SFAE. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk mengetahui 

kondisi pembelajaran IPS sebelum diterapkan metode SFAE dan kondisi setelah 

diterapkan metode SFAE. Wawancara ini juga. Berikut ini lembar wawancara yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data : 
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Tabel 3. 3 

 PEDOMAN WAWANCARA GURU 

No Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan wawancara 

1 Bagaimana perencanaan 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal 

siswa melalui metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE) pada 

pembelajaran IPS di 

kelas VIII-K SMP Negeri 

29 Bandung ? 

 

 

1. Silabus  

2. Rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP)  

 

1. Apakah ibu/bapak 

selalu mempersiapkan 

terlebih dahulu RPP 

(Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) sebelum 

pelaksanaan 

pembelajaran di kelas ? 

2. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai 

kegunaan RPP dan 

silabus dalam proses 

pembelajaran IPS ? 

 

    

2 Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal 

siswa melalui metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE) pada 

pembelajaran IPS di 

kelas VIII-K SMP Negeri 

29 Bandung ? 

 

1. Kegiatan 

pembelajaran 

2. Kecerdasan 

Intrapersonal 

3. Metode 

Pembelajaran 

4. Materi 

pembelajaran 

5. Media 

pembelajaran 

 

1. Bagaimana respon 

siswa ketika guru 

menerapakan metode 

pembelajaran dikelas ? 

2. Apakah selama ini 

metode pembelajaran 

yang digunakan dapat 

menarik perhatian 

siswa untuk belajar 

IPS? 

3. Model/metode 

pembelajaran seperti 

apa yang sering 

bapak/ibu gunakan 

dikelas ? 

4. Menurut bapak/ibu 

apakah metode 
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pembelajaran yang 

bervariasi perlu 

digunakan dalam 

pembelajaran ? 

5. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai 

metode Student 

Facilitator And 

Explaining (SFAE)  ? 

6. Menurut ibu/bapak 

apakah metode yang 

selama ini digunakan 

dapat membantu siswa 

dalam menguasai 

materi pelajaran? 

7. Menurut ibu/bapak 

apakah proses 

pembelajaran dengan 

menggunakan metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE) 

dapat membantu siswa 

dalam menguasai 

materi pelajaran? 

8. Media apa yang sering 

bapak gunakan dalam 

pembelajaran ? 

9. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai 

pembuatan media 

pembelajaran peta 

konsep dalam 

pembelajaran 

menggunakan metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE)  ? 

10. Apakah pelaksanaan  

metode SFAE dapat 

meningkatkan 

kecerdasan 

intrapersonal siswa 
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pada pembelajaran 

IPS? 

    

3 Bagaimana Hambatan 

atau kendala yang 

ditemui oleh guru dalam 

meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal 

siswa melalui metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE) pada 

pembelajaran IPS di 

kelas VIII-K SMP Negeri 

29 Bandung ? 

 

 

1. Kendala yang 

dihadapi 

2. Solusi dan 

rekomendasi 

1. Menurut ibu/bapak 

apakah terdapat 

kendala/hambatan yang 

ditemui pada saat 

proses pembelajaran 

IPS untuk 

meningkatkan 

kecerdasan 

intrapersonal siswa 

melalui penggunaan 

metode Student 

Facilitator And 

Explaining (SFAE)  ? 

2. Menurut ibu/bapak 

solusi seperti apa yang 

dapat dilakukan untuk 

mengatasi 

kendala/hambatan yang 

ditemukan pada proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan 

kecerdasan 

intrapersonal siswa 

melalui IPS 

menggunakan metode 

Student Facilitator And 

Explaining (SFAE)? 

 

3. Studi Dokumentasi  

 Sugiyono (2012) memaparkan bahwa studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Endang Danial dalam Permana (2015) menjelaskan bahwa studi 

dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai bahan data informasi 

sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama 
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pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte dsb.  

Dokumen dalam penelitian ini adalah  dokumen sekolah SMPN 29 Bandung berupa 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang merupakan pedoman bagi 

guru untuk melaksanakan pembelajaran khusunya pada mata pelajaran IPS selain itu 

juga data pendukung mengenai kondisi umum sekolah, keadaan siswa, guru, 

pegawai, serta data prasarana dan dokumen lain berhubungan dengan fokus 

penelitian. Berikut ini pedoman studi dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan: 
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Tabel 3. 4  

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI 

 

No 

 

Rumusan Masalah 

 

Indikator 

STUDI 

DOKUMENTASI 

1. Bagaimana perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal siswa 

melalui metode Student 

Facilitator And Explaining 

(SFAE) pada pembelajaran IPS 

di kelas VIII-K SMP Negeri 29 

Bandung ? 

 

 

1. SK dan KD 

2. Tujuan 

Pembelajaran 

3. Materi 

Pembelajaran 

4. Metode 

Pembelajaran 

5. Media 

Pembelajaran 

6. Sumber Belajar 

7. Penilaian 

 

1. Silabus 

2. RPP 

2. Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal siswa 

melalui metode Student 

Facilitator And Explaining 

(SFAE) pada pembelajaran IPS 

di kelas VIII-K SMP Negeri 29 

Bandung ? 

 

Langkah-langkah 

Pelaksanaan 

Pembelajaran yang 

terdiri dari : 

 Pendahuluan 

 Kegiatan Inti 

 Penutup 

1. Hasil Observasi 

aktivitas guru dan 

siswa 
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3. Bagaimana Hambatan atau 

kendala yang ditemui oleh guru 

dalam meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal siswa 

melalui metode Student 

Facilitator And Explaining 

(SFAE) pada pembelajaran IPS 

di kelas VIII-K SMP Negeri 29 

Bandung ? 

 

1. Kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksaaan 

pembelajaran 

menggunakan 

metode Student 

Facilitator And 

Explaining 

(SFAE)  

2. Solusi dalam 

menangani 

kendala yang 

dihadapi 

1. Hasil wawancara 

mengenai 

hambatan yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

metode Student 

Facilitator And 

Explaining 

(SFAE) 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis dari data 

yang didapatkan pada saat penelitian. Terdapat beberapa proses umum yang dapat 

menggambarkan keseluruhan aktivitas analisis data penelitian, sebagaimana yang 

disebutkan Cresswell (2010) bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan 

yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Maksudnya 

analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, 

dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.  

Sugiyono dalam Sunardi (2016) mengungkapkan bahwa analisis merupakan 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengordinasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang kaan dipelajari dan memutuskan 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Analisis data dapat menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai 

jika mungkin, teori yang grounded. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012) 

mengemukakan bahwa aktivas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jernih. Penelitian yang diajukan oleh peneliti akan menggunakan teknik 

analisis data melalui beberapa macam teknik, yang diantaranya :  
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a.  Data Reduction (Reduksi Data)  

Sugiyono (2011, hlm. 247) menjelaskan bahwa reduksi data adalah berarti 

“merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya”. Maka dengan demikian data yang diperoleh 

akan tergambarkan secara jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan atau 

memproses data selanjutnya. Sugiyono (2011, hlm. 128) juga mengatakan bahwa 

data yang diperoleh di lapangan akan terus bertambah sehingga akan menyulitkan 

jika dianalisis sejak awal. Oleh karena itu, laporan-laporan itu perlu direduksi, 

dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema atau 

polanya. jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi 

disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reduksi data merupakan proses 

merangkum data yang sudah terkumpul, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari dan membuang yang tidak 

perlu hingga diperoleh data yang sesuai untuk diproses pada tahap selanjunya.  

b. Tringulasi 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah memastikan keabsahan 

data yang diperoleh melalui triangulasi. Data yang sudah terkumpul merupakan 

bahan untuk penarikan kesimpulan, oleh karena itu perlu dipastikan keabsahan 

datanya. Pada penelitian ini, keabsahan data akan diperiksa melalui teknik 

triangulasi. Bachri (2010) mengungkapkan bahwa  

Triangulasi merupakan cara mendapatkan data yang benar-banar 

absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada berbagai macam cara yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi metode triangulasi teori 

dan triangulasi peneliti. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa triangulasi 

merupakan cara untuk memperoleh keabsahan data dengan cara melakukan 

pengecekan atau membandingkan data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan triangulasi metode. Bachri (2010) mengungkapkan 

bahwa “Triangulasi metode merupakan usaha mencek keabsahan data atau 

mencek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan 



45 
 

 
Aulia Prisani, 2017 
UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN INTRAPERSONAL SISWA MELALUI METODE 
STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING (SFAE) PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menggunakan lebih dari datu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 

yang sama”. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lisa A. Guion dalam 

Bachri (2010) yang mengungkapkan bahwa “Triangulasi metode merupakan 

penggunaan berbagai model kualitatif dan atau metode kuantitatif pada belajar 

program. Jika kesimpulan dari setiap metode adalah sama, maka kebenaran dapat 

ditetapkan”. Maksud dari pendapat yang dikemukakan oleh Lisa ialah triangulasi 

metode dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan pada data yang diperoleh 

dari beberapa metode/teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Apabila data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan 

data memperoleh kesimpulan yang serupa, maka dapat dikatakan bahwa 

temuan/data tersebut merupakan data yang absah. Berikut ini gambaran 

triangulasi dengan tiga tekhik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. 1 

Triangulasi Dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

c. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data divalidasi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut maka data terorganisasikan, terseusun dalam pola hubungan sehingga 

akan semakin mudah dipahami. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa dalam 

Wawancara 

Studi Dokumentasi 

(RPP) 

Observasi 
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penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman 

menyebutkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

 

d. Conclusing Drawing /Verification (Kesimpulan)  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data dalam 

penelitian kualitatif menurut mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara data akan berkembang setelah 

penelitian berada dilapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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