
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya 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

(Sugiyono, 2013 : 2). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model

pembelajaran kooperatif pada pembelajaran tari bedana di kelas XA SMA Negeri

1 Seputih Mataram. Tujuan penelitian kulitatif diwarnai oleh adanya interaksi di

dalam realitas. Untuk memaknai kegiatan interaktif ini peneliti seyogyanya

berinteraksi langsung dengan para responden, antara lain dengan menginterviu

dan mengobservasi dalam latar alamiah, agar beroleh pemahaman emik/menurut

pandangan responden (Alwasilah, 2009 : 103).



33

3.2.Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data didapat dan diperoleh (Arikunto, 2010 :

172). Data penelitian pembelajaran tari bedana menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD yaitu berupa data-data sebagai berikut :

3.2.1. Data Penelitian

Variabel Pertama : Pembelajaran tari bedana

Variabel Kedua : Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD

Subjek penelitian : Guru seni budaya dan siswa kelas XA berjumlah 31 siswa

Responden : Wakil kepala sekolah bidang kurikulum

Sumber data : Guru seni budaya dan siswa kelas XA berjumlah 31 siswa

3.2.2. Klasifikasi Sumber Data

a. Person (orang) : Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru

seni budaya

b. Paper (kertas) : surat izin pendahuluan, surat izin penelitian

c. Place (tempat) : SMA Negeri 1 Seputih Mataram, Kab. Lampung

Tengah

3.3.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan

menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer dan lebih banyak

pada teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
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3.3.1. Observasi

Observasi disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian

suatu objek dengan menggunakan seluruh indra (Arikunto, 2010 :199). Observasi

yang dilakukan peneliti adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti terlibat

langsung sebagai pengamat dengan aktivitas peserta didik yang sedang mengikuti

pembelajaran tari bedana. Peneliti melakukan dua macam observasi, yaitu

observasi awal dan observasi penelitian. Observasi awal dilakukan sebelum

penelitian sesungguhnya dilakukan, hal ini dilakukan untuk memperoleh data atau

informasi awal mengenai objek penelitian. Sedangkan observasi penelitian adalah

observasi yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai

proses pembelajaran berlangsung.

3.3.2. Wawancara

Wawancara atau interviu (interview) adalah suatu metode atau cara untuk

mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak.

Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi

kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertayaan ( Arikunto, 2013 : 44).

Peneliti melakukan wawancara mengenai penerapan model pembelajaran

kooperatif pada pembelajaran tari bedana kepada guru seni budaya dan siswa

kelas XA SMA Negeri 1 Seputih Mataram.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di

dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku-buku, majalah, dokumen, foto, peraturan-peraturan, notulen rapat,

catatan harian, dan sebagainya ( Arikunto, 2010 : 200). Dokumentasi dalam
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penelitian ini berupa foto dan video sebagai bukti dari pelaksanaan penelitian di

lapangan.

3.4.Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai

“key instrumen” mengumpulkan data-data penelitian dengan melakukan

pengamatan terhadap pembelajaran tari bedana di kelas XA SMA Negeri 1

Seputih Mataram. Instrumen pengumpulan data ini meliputi instrumen

pengamatan aktivitas guru, instrumen penilaian proses individu, instrumen

penilaian kelompok dan instrumen lembar aktivitas siswa.

3.4.1. Instrumen Pengamatan Aktivitas Guru

Guru atau tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang paling penting

dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan

mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan

pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Salah satu unsur tenaga kependidikan

adalah tenaga pendidikan/tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah mengajar

(Hamalik, 2014 : 9).

Oleh sebab itu, kesiapan dari dalam diri seorang pendidik sangatlah diperlukan.

Berikut adalah tabel penilaian untuk melihat kesiapan dan kemampuan seorang

guru dalam melakukan pembelajaran.
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Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru

No Aspek-Aspek Yang Diamati P1 P2 P3 P4 P5 P6

1. Pendahuluan

a. Mempersiapkan Siswa

b. Melakukan Apersepsi

2. Pelaksanaan Pembelajaran

a. Melakukan pembentukan kelompok

b. Anggota-anggota dalam kelompok

diatur terdiri dari siswa yang

berkemampuan rendah, sedang dan

tinggi

c. Menyampaikan materi dengan jelas

d. Menyajikan kegiatan peserta didik

untuk keterampilan mengamati

e. Memfasilitasi siswa bekerja dalam

kelompok kooperatif untuk menguasai

materi

f. Menggunakan media secara efekif dan

efisien

g. Memberikan motivasi kelompok

h. Melakukan penilaian/kuis

keterampilan peserta didik

i. memberikan evaluasi terhadap

penilaian peserta didik

j. memberikan penghargaan kelompok

3. Penutupan Pembelajaran

a. Melakukan refleksi dengan melibatkan

peserta didik

b. Menyajikan pesan yang menarik
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3.4.2. Instrumen Penilaian Tes Siswa

Instrumen yang digunakan untuk menentukan nilai siswa dalam pembelajaran tari

bedana menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah dengan

menggunakan tes praktik individu sebagai nilai proses pembelajaran dan tes

praktik kelompok sebagai nilai akhir pembelajaran. Keberhasilan metode

pembelajaran yang digunakan ini bergantung pada nilai proses yang akan

membantu menyumbangkan 30 %  sebagai nilai akhir pembelajaran dijumlahkan

dengan 70 % nilai kelompok.

Tabel 3.2 Penilaian Individu Sebagai Nilai Proses

Kemampuan Siswa Dalam Menari Bedana (Cheklis table)

Nama Siswa :

Kelas / Semester :

No Indikator Gerak
Kesesuaian

Ya Tidak

1. Tahtim

1. Kaki kanan melangkah ke depan

2. Kaki kiri melangkah ke depan

3. Kaki kanan melangkah ke depan kaki kiri

diangkat

4. Mundur kaki kiri badan berputar ke

belakang

5. Kaki kanan melangkah

6. Maju kaki kiri diikuti kaki kanan jinjit

sebelah kiri

7. Maju kaki kiri badan merendah

8. Menarik kaki kanan sebelah kaki kiri lalu
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jongkok (berdiri setengah badan untuk

putri)

2. Khesek Gantung

1. Kaki kanan melangkah ke depan

2. Kaki kiri melangkah

3. Ayun kaki kanan geser ke samping kanan

(300)

4. Tarik kaki kanan merapat ke kaki kiri

(kaki kanan dianngkat)

3. Khesek Injing

1. Kaki kanan melangkah ke depan

2. Kaki kiri melangkah

3. Mengangkat kaki kanan kemudian

diletakkan jinjit (badan merendah)

4. Mengayun kaki kanan geser ke samping

kanan (300)

4. Jimpang

1. Kaki kanan melangkah ke depan

2. Kaki kiri melangkah ke depan

3. Mundur kaki kanan

4. Langkahkan kaki kiri

5. Langkahkan kaki kanan

6. Putar kaki kiri ke samping kiri

7. Diikuti kaki kanan, balik putar ke kanan

8. Angkat kaki kiri ke samping kanan

dengan posisi jinjit

5. Hombak Moloh

1. Kaki kanan ke samping kanan

2. Kaki kiri ke samping kanan (mengikuti

kaki kanan)

3. Kaki kanan ke samping kanan

4. Kaki kiri diayun ke depan
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6. Ayun

1. Kaki kanan melangkah

2. Kaki kiri melangkah

3. Kaki kanan melangkah

4. Angkat kaki kiri sambil diayun

7. Ayun Gantung

1. Kaki kanan melangkah

2. Kaki kiri melangkah

3. Kaki kanan melangkah

4. Angkat kaki kiri sambil diayun

5. Angkat kaki kiri

6. Merendah kaki kanan

7. Angkat kaki kiri

8. Merendah kaki kanan

8. Belitut

1. Kaki kanan melangkah silang ke kiri

2. Diikuti kaki kiri dibelakang kaki kanan

3. Kaki kanan melangkah silang ke kiri

4. Diikuti kaki kiri dibelakang kaki kanan

5. Maju kaki kanan

6. Silang kaki kiri ke kanan putar badan

7. Mundur kaki kanan

8. Ayun kaki kiri ke depan dan diletakkan

disamping kaki kanan

9. Gelek

1. Kaki kanan diayun/angkat

2. Kaki kanan dilangkahkan ke depan

3. Diikuti kaki kiri dilangkahkan ke depan

kaki kanan

4. Kaki kanan dibuka ke samping kanan

5. Diikuti kaki kiri dilangkahkan ke

belakang kaki kanan
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6. Kaki kanan dilangkahkan ke depan

7. Diikuti kaki kiri dilangkahkan namun

tetap berada di belakang kaki kanan

8. Kaki kiri diletakkan di samping kaki

kanan

Tabel 3.3 Penilaian Kelompok

Kemampuan Siswa Dalam Menari Bedana

Nama Kelompok :

Anggota :

No
Aspek

Penilaian
Indikator Penilaian Skor

1. Wiraga

Jika semua siswa mampu memperagakan 9

ragam gerak dengan hafalan yang tepat
4

Jika semua siswa mampu memperagakan 6

ragam gerak dengan hafalan yang tepat
3

Jika semua siswa mampu memperagakan 3

ragam gerak dengan hafalan yang tepat
2

Jika semua siswa mampu memperagakan 1

ragam gerak dengan hafalan yang tepat
1

2. Wirasa

Jika semua siswa mampu memperagakan 9

ragam gerak dengan ekspresi yang tepat
4

Jika semua siswa mampu memperagakan 6

ragam gerak dengan ekspresi yang tepat
3

Jika semua siswa mampu memperagakan 3 2



41

ragam gerak dengan ekspresi yang tepat

Jika semua siswa mampu memperagakan 1

ragam gerak dengan ekspresi yang tepat
1

3. Wirama

Jika semua siswa mampu memperagakan 9

ragam gerak dengan ketepatan musik yang

benar

4

Jika semua siswa mampu memperagakan 6

ragam gerak dengan ketepatan musik yang

benar

3

Jika semua siswa mampu memperagakan 3

ragam gerak dengan ketepatan musik yang

benar

2

Jika semua siswa mampu memperagakan 1

ragam gerak dengan ketepatan musik yang

benar

1

3.4.3. Instrumen Penilaian Non-Tes Siswa

Teknik non-tes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas

siswa dalam pembelajaran tari bedana dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD. Tujuan penilaian non-tes ini adalah untuk melakukan

penilaian kelas terhadap subyek penilitian. Menurut Arikunto munculnya

penilaian kelas ini bersamaan atau mengikuti adanya kebijakan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (Arikunto, 2013 : 240). Selain itu, Arikunto juga
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menambahkan bahwa tujuan penilaian dalam pelaksanaan KTSP bukan hanya

untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran tetapi

secara rinci adalah untuk melacak kemajuan siswa atau peserta didik, mengecek

ketercapaian kemampuan peserta didik, mendeteksi kesalahan ketika siswa belajar

dan menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran (Arikunto,

2013 : 240).

Bentuk penilaian non-tes yang digunakan untuk melakukan penilaian kelas dalam

penelitian ini berupa unjuk kerja. Sesuai dengan pedoman model penilaian kelas

yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas yang dimaksud

penilaian unjuk kerja adalah kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu,

oleh karena it penilaian unjuk kerja dilakukan terhadap apa yang dilakukan

peserta didik ketika sedang berbuat melakukan tugas tertentu (Arikunto, 2013 :

242).

Untuk mengetahui benar tidaknya unjuk kerja peserta didik maka diperlukan

sebuah lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Berikut adalah lembar

pegamatan peserta didik dalam pembelajaran tari bedana menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Tabel 3.4 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa

No Aspek Deskripsi Penilaian Skor Kriteria

1. Visual

Activities

a. Seluruh siswa dalam

kelompok memperhatikan

guru pada saat guru

mendemonstrasikan

5
Baik

Sekali
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kemudian siswa mampu

memperagakan atau ikut

mendemonstrasikan sesuai

apa yang telah dicontohkan

oleh guru

b. Terdapat 1 siswa dalam

kelompok yang tidak

memperhatikan guru pada

saat guru mendemonstrasikan

sehingga siswa tidak mampu

menggerakan atau ikut

mendemonstrasikan

4 Baik

c. Terdapat 2 siswa dalam

kelompok yang tidak

memperhatikan guru pada

saat guru mendemonstrasikan

sehingga siswa tidak mampu

menggerakan atau ikut

mendemonstrasikan

3 Cukup

d. Terdapat 3 siswa dalam

kelompok yang tidak

memperhatikan guru pada

saat guru mendemonstrasikan

sehingga siswa tidak mampu

2 Kurang
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menggerakan atau ikut

mendemonstrasikan

e. Terdapat 4 siswa atau lebih

dalam kelompok yang tidak

memperhatikan guru pada

saat guru mendemonstrasikan

sehingga siswa tidak mampu

menggerakan atau ikut

mendemonstrasikan

1 Gagal

2. Listening

Activities

a. Seluruh siswa dalam

kelompok mendengarkan

materi urutan gerak dan

ketepatan gerak yang

dijelaskan oleh guru dan

seluruh siswa mampu

mendemonstrasikan sesuai

dengan apa yang telah

dijelaskan

5
Baik

Sekali

b. Terdapat 1 siswa dalam

kelompok yang tidak

mendengarkan penjelasan

guru tentang materi urutan

gerak dan ketepatan gerak,

sehingga siswa tidak mampu

4 Baik
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mendemonstrasikan sesuai

dengan apa yang telah

dijelaskan

c. Terdapat 2 siswa dalam

kelompok yang tidak

mendengarkan penjelasan

guru tentang materi urutan

gerak dan ketepatan gerak,

sehingga siswa tidak mampu

mendemonstrasikan sesuai

dengan apa yang telah

dijelaskan

3 Cukup

d. Terdapat 3 siswa dalam

kelompok yang tidak

mendengarkan penjelasan

guru tentang materi urutan

gerak dan ketepatan gerak,

sehingga siswa tidak mampu

mendemonstrasikan sesuai

dengan apa yang telah

dijelaskan

2 Kurang

e. Terdapat 4 atau lebih siswa

dalam kelompok yang tidak

mendengarkan penjelasan

1 Gagal
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guru tentang materi urutan

gerak dan ketepatan gerak,

sehingga siswa tidak mampu

mendemonstrasikan sesuai

dengan apa yang telah

dijelaskan

3. Motor

Activities

a. Seluruh siswa dalam

kelompok memeragakan

gerak tari bedana sesuai

dengan  gerakan yang

diajarkan oleh guru

5

Baik

Sekali

b. Terdapat 1 siswa dalam

kelompok yang tidak

memeragakan gerak tari

bedana dengan  baik

4 Baik

c. Terdapat 2 siswa dalam

kelompok yang tidak

memeragakan gerak tari

bedana dengan  baik

3 Cukup

d. Terdapat 3 siswa dalam

kelompok yang tidak

memeragakan gerak tari

bedana dengan  baik

2 Kurang

e. Terdapat 4 atau lebih siswa 1 Gagal
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dalam kelompok yang tidak

memeragakan gerak tari

bedana dengan  baik

3.4.4. Instrumen Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

STAD

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan

terhadap langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Instrumen tersebut

dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Lembar Pengamatan Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe STAD

No. Deskriptor Instrumen P1 P2 P3 P4 P5 P6
1. Pembentukan kelompok

2. Penyajian materi

3. Aktivitas kelompok

4. Pelaksanaan kuis/ujian

5. Evaluasi kuis

6. Kesimpulan

Penggunaan instrumen ini dilihat pada setiap pertemuan dengan melakukan

pemberian tanda ceklis (√) pada setiap deskriptor instrumen yang dilaksanakan.
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3.5.Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut .

1) Memberi skor perolehan evaluasi individu sebagai nilai proses

Cara untuk menentukan nilai proses sesuai dengan instrumen pada tabel 3.2 maka

diperlukan rumus yang tepat untuk mendapatkan nilai yang benar-benar valid.

Satu tanda ceklis yang diperoleh menunjukan 1 nilai kesesuaian gerak yang

diperoleh. Pada penilaian proses tersebut menggunakan rumus sebagai berikut.

Rumus : Jumlah kesesuaian gerak          x  100

Kesesuaian gerak maksimal

Contoh :

Arnafa Dela adalah siswi kelas XA 1 di SMA Negeri 1 Seputih Mataram, ia telah

mengikuti pembelajaran tari bedana. Pada proses pembelajaran tersebut Arnafa

Dela berhasil memperagakan 46 kesesuain gerak yang sesuai dianjurkan oleh guru

seni budaya maka Arnafa Dela akan memperoleh nilai sebesar 82.

Nilai Arnafa Dela : 46  x 100   = 82

56

2) Memberi skor perolehan evaluasi kelompok

Pada penilaian hasil ini yang dilihat adalah penampilan dari kelompok untuk

menentukan hasil belajar. Penilaian kelompok ini akan menyumbangkan nilai
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yang sangat besar untuk penilaian individu. Rumus penilaian hasil adalah sebagai

berikut.

Rumus : Jumlah skor kelompok          x  100

Skor maksimal kelompok

Contoh :

Arnafa Dela merupakan anggota kelompok 3 dalam pembelajaran tari bedana

yang beranggotakan 6 siswa. Pada ujian akhir pembelajaran tari bedana Arnafa

Dela besama teman-teman satu kelompoknya berhasil mengumpulkan 10 skor.

Maka kelompok 3 mendapatkan nilai 83 sebagai nilai kelompok. Dengan

perolehan tersebut maka secara otomatis Arnafa Dela juga memperoleh nilai 83

sebagai nilai hasil pribadinya.

Dari kedua penjelasan tentang penilaian individu dan kelompok diatas maka akan

diperoleh nilai sesungguhnya (nilai akhir) setiap siswa. Rumus yang digunakan

untuk menentukan nilai akhir adalah sebagai berikut.

Rumus :

Keterangan :

NA : Nilai Akhir

NP : Nilai Proses

NK : Nilai kelompok

NA = 30 % NP + 70 % NK
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Dari pembelajaran tari bedana yang telah diikuti oleh Arnafa Dela maka ia

mendapatkan nilai akhir sebesar 82,7.

Nilai Akhir : (30 % x 82) + (70 % x 83)

: 24,6  +  58,1

: 82,7

3) Penentuan tingkat keberhasilan siswa

Setelah skor di dapat, maka dilakukan penilaian. Kemudian dilakukan perhitungan

untuk mengetahui nilai siswa berdasarkan aspek yang akan dijadikan indikator.

Perhitungan nilai akhir yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui

kemampuan masing-masing siswa dan tergolong dalam predikat apakah siswa dan

kelompoknya setelah mengikuti rangkaian pembelajaran tari bedana dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

4) Memberi skor aktivitas siswa

Pemberian skor aktivitas siswa digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan siswa

dalam melakukan visual activities, listening activities dan motor activities.

Deskripsi kegiatan ini berfungsi untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan

siswa dalam melakukan unjuk kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.


