
 
 

 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dapat 

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dimaksdukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-

hal lain yang hasilnya sudah dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Sugiyono (2008: 6).  

Kegiatan penelitian ini peneliti hanya menyajikan apa yang terjadi pada diri objek 

atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk 

laporan penelitin secara lugas, seperti apa adanya. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi 

dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul 
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diklasifikasikan atau dikelompokan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah 

datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan. Arikunto (2010: 3) 

Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil 

kontruksi pemikiran dan interprestasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh 

(holistic) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Pada penelitian kualitatif tidak ditunjukan untuk menarik 

kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang 

diteliti, baik itu perorangan atau kelompok sehingga berdasarkan hasil penelitian 

tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang sedang diteliti tersebut.  

3.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Arikunto (2010: 172).  

Data penelitian pembelajaran tari menggunakan tahapan koreografi yaitu berupa 

data-data sebagai berikut : 

3.2.1 Data Penelitian 

Varibel pertama  : Pembelajaran tari 

Variabel kedua : Menggunakan tahapan koreografi 

Variabel ketiga  : Pada kegiatan ekstrakurikuler. 

Subjek penelitian    : Guru seni budaya dan siswa yang mengikuti kegiatan 

   pembelajaran ekstrakurikuler. 
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Responden Penelitian   : Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru seni  

 budaya. 

Sumber Data    : Guru seni budaya dan siswa yang mengikuti kegiatan   

      pembelajaran ekstrakurikuler. 

3.2.2 Sumber Data Diklasifikasikan menjadi 3 

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

        budaya. 

b. Paper (kertas)      : Surat Izin Pendahuluan, Surat Izin Penelitian, RKH. 

c. Place (tempat)    : Aula SMA Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah, SMA    

Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

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

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sugiyono (2008: 308). 

3.3.1 Observasi 

Dalam menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi cara yang paling 

efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah 

laku yang digambarkan akan terjadi. Arikunto (2010: 272). 
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Pengamatan secara langsung  pada pembelajaran tari di SMA Negeri 1 Kalirejo 

Lampung Tengah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

pengamatan secara langsung terhadap pembelajaran seni tari di kelas. Melalui 

tahap observasi diharapkan dapat diperoleh data tentang pembelajaran gerak tari 

kreasi Lampung melalui tahapan koreografi. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

diperoleh. Sugiyono (2013: 319). Peneliti menggunakan wawancara secara 

terstruktur, wawancara dilakukan kepada guru seni budaya Septi Hidayati, S.Pd 

dan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari di sekolah. 

Penelitian kali ini hanya dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari 

informan yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru seni budaya, dan 

siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, 

transkip, buku, majalah, prasati, dan sebagainya. Dokumentasi sudah lama 

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan. Arikunto (2010: 274). 

Pada penelitian kali ini dokumentasi digunakan untuk pengambilan foto, video 

yang diambil dalam setiap pertemuan. Teknik dokumentasi digunakan untuk 
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mendapatkan informasi tentang sekolah yang diteliti dan proses pembelajaran tari 

pada SMA Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah. 

3.3.4 Tes Praktik 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sampai sejauh mana 

keberhasilan mereka melakukan proses pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan 

tes aktifitas belajar siswa, pengamatan tahapan koreografi dengan instrumen yang 

berupa lembar pengamatan tes praktik, sebagai berikut : 
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3.1 Instrumen Penilaian Menggunakan sistem Checklis 

 

No. Tahapan P1 P2 P3  

1. Tahapan Audio Visual P1    

 a. Siswa memperhatikan tayangan video tari 

kreasi Lampung yang diberikan oleh guru. 

    

b. Siswa bertanya kepada guru tentang makna 

dari tarian tersebut 

    

c. Siswa menayakan kepada guru busana dan 

asesoris apa saja yang dipakai 

    

d. Siswa sudah mengerti dengan konsep tayangan 

video tari kreasi Lampung 

    

 

 

 

2. Tahap Eksplorasi P2 P3 P4 P5 

 a. Siswa mulai berfikir gerak apa yang akan 

dipresentasikan kepada guru 

    

b. Siswa mencoba memperagakan gerakan yang 

belum dimengerti 

    

c. Siswa memperagakan beberapa gerakan yang 

sudah dimengerti dan guru memperhatikan 

siswa dalam melakukan gerak 

    

d. Siswa sudah paham dengan tari kreasi     

e. Siswa bersama kelompok melakukan kerja 

sama untuk menggabungkan setiap gerakan 

    

f. Siswa memilah gerakan mana yang sesuai 

dengan sinopsis yang mereka buat 

    

g. Gerakan yang mereka gabungkan sesuai 

dengan sinopsis 

    

h. Musik yang siswa bawa sudah sesuai dengan 

gerakan yang mereka ciptakan 
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Keterangan : 

P1 : Pertemuan satu   P4 : Pertemuan empat 

P2 : Pertemuan dua   P5 : Pertemuan lima 

P3 : Pertemuan tiga   P6 : Pertemuan enam 

P7  : Pertemuan tujuh 

P8  : Pertemuan delapan 

i. Ketepatan siswa bergerak dengan iringan 

musik 

    

j. Saat menggabungkan gerak siswa sudah 

menggunakan pola lantai 

    

 

 

3. Tahap Improvisasi dan Tahap Pembentukan P6 P7 P8  

 a. Siswa melakukan gerakan-gerakan tambahan 

pada saat menari disebabkan properti terjatuh 

    

b. Siswa bergerak spontanitas karena mereka lupa 

dengan gerakan yang sudah dibuat 

    

c. Siswa melakukan gerakan yang berbeda-beda 

satu dengan yang lainnya 

    

d. Siswa tersenyum lebar pada saat salah 

melakukan gerak 

    

e. Siswa dapat menyusun gerakan yang sudah 

mereka buat mulai dari tahap eksplorasi 

sampai tahap eksplorasi dengan 

menggabungkan gerakan dengan musik 

    

f. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi tentang 

gerakan dan pola lantai lalu mempresentasikan 

kepada guru 
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Pada instrumen ini menggunakan sistim checklis untuk setiap penilaian dari 

pertemuan pertama sampai kedelapan, instrumen ini untuk menilai kegiatan dalam 

melakukan penilaian proses. 

Tabel 3.2 Sebagai Nilai Hasil Dalam Menari Kreasi (kelompok) 

No Aspek Indikator penilaian Skor  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Kreatifitas  

penciptaan gerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatifitas 

berdasarkan 

hitungan 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan lebih dari 10 ragam 

gerak dengan variasi gerak 

berbeda setiap hitungan 

5 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 8 ragam gerak 

dengan variasi gerak berbeda 

setiap hitungan 

4 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 6 ragam gerak 

dengan variasi gerak berbeda 

setiap hitungan 

3 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 4 ragam gerak 

dengan variasi gerak berbeda 

setiap hitungan 

2 

Siswa bersama kelompok mampu 

menciptakan 4 ragam gerak 

dengan variasi gerak berbeda 

setiap hitungan 

1 

Siswa menciptakan gerakan 

dengan hitungan 15X8 

5 

Siswa menciptakan gerakan 

dengan hitungan 13X8 

4 

Siswa menciptakan gerakan 

dengan hitungan 11X8 

3 

Siswa menciptakan gerakan 

dengan hitungan 9X8 

2 

Siswa menciptakan gerakan 

dengan hitungan 8X8 

1 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Kreatifitas melalui 

penghayatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatifitas pola 

lantai 

Siswa memperagakan gerak tari 

dengan tersenyum dari awal 

hingga akhir tarian 

5 

Siswa memperagakan gerak tari 

dengan tersenyum namun 

terlihat gugup 

4 

Siswa memperagakan gerak tari 

dengan tersenyum namun 

senyumnya terlalu berlebihan 

3 

Siswa memperagakan gerak tari 

dengan tersenyum hanya diawal 

tarian saja 

2 

Siswa memperagakan gerak tari 

tidak tersenyum dari awal 

hingga akhir tarian 

1 

Siswa menciptakan 10 pola 

lantai dengan level, transisi, 

ruang, gerak bergantian 

bersama kelompoknya 

5 

Siswa menciptakan 8 pola 

lantai dengan level, transisi, 

ruang bersama kelompoknya 

4 

Siswa menciptakan 6 pola 

lantai dengan level, transisi 

ruang bersama kelompoknya 

3 

Siswa menciptakan 4 pola 

lantai dengan level dan 

transisi yang bebeda 

2 

Siswa menciptakan pola 

lantai tetapi tidak 

menggunakan level dan 

transisi 

1 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, 

Sugiyono (2013: 244). Hasil analisis disusun untuk mendeskripsikan 

pembelajaran tahapan koreografi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 

Kalirejo Lampung Tengah. 

Langkah-langkah analisi data pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengamati pembelajaran siswa menggunakan setiap tahap dalam pembelajaran 

tari menggunakan tahap koreografi. 

2. Menganalisis hasil tes tari menggunakan tahapan koreografi menggunakan 

lembar tes praktik. 

3. Memberi nilai hasil tes praktik menggunkan tahapan koreografi pada 

pembelajaran tari di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah, dengan rumus 

sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel diatas KKM (kriteria ketutantasan minimum) sekolah adalah 

67, apabila siswa memenuhi nilai 67 siswa dinyatakan lulus dalam penilaian 

praktik melalui tahapan koreografi. Rumus untuk menentukan nilai adalah sebagai 

berikut : 

Rumus = 
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Contoh : Rumus  
  

  
      = 75 

Devi Wulan merupakan anggota kelompok 1 dalam pembelajaran tari kreasi yang 

beranggotakan 7 siswa. pada ujian akhir pembelajaran Devi Wulan bersama 

kelompok mendapatkan hasil 15 skor. Maka kelompok 1 mendapatkan nilai 75 

sebagai nilai kelompok. Dengan perolehan tersebut secara otomatis Devi juga 

mendapat nilai 75 sebagai nilai hasil pribadinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


