
 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (1990: 3) mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristiwanya (Margono 2010: 36). 

 

Sementara itu dalam Sugiono, 2010: 15, metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengambilan sample 

sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowbaal. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi. 
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Menurut Hidayat Syah penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek 

penelitian pada suatu masa tertentu.  Menurut Punaji Setyosari ia menjelaskan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk  menjelaskan 

atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa 

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 

2006:72).  

 

Berdasarkan pengertian di atas, dalam penelitian ini akan digunakan desain 

penelitian deskripti kualitatif untuk mendeskripsikan tentang proses penerapan 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dalam pembelajaran 

tari halibambang di kelas XI IPS 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang 

mencakup aktivitas siswa dan guru serta hasil pembelajaran tersebut. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 yang berjumlah 30 

orang yang semuanya perempuan dan guru mata pelajaran seni budaya SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung yang terlibat dalam penelitian mengenai model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dalam pembelajaran tari 
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halibambang di kelas XI IPS 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung serta 13 ragam 

gerak tari haibambang yang akan dipraktikkan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana 

yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Pada 

penelitian ini ada lima teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, 

dokumentasi, tes praktik, dan nontes. Adapun langkah-langkah pengumpulan data 

sebagai berikut. 

 

3.3.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). Bungin (2007: 115) mengemukakan 

beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu 

observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak 

terstruktur. 

1. Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-

benar terlibat dalam keseharian responden. 
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2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa 

menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat 

harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati 

suatu objek. 

3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok 

terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. 

 

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data observasi tidak 

terstruktur. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data 

melalui pengamatan secara langsung aktivitas siswa dan guru dalam penerapan 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dalam pembelajaran 

tari halibambang di kelas XI IPS 1 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-

depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan social yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). 
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Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview 

adalah kontak langsung dengan tatap muka  (face to face relation ship) antara si 

pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber informasi 

(interviewer) (Sutopo 2006: 74). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) 

maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2006; Al-Azhar 38-140). 

 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Susunan pertanyaan dan 

kata-kata dalam wawancara dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

ketika wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak sekolah (kepala sekolah 

atau wakil), guru dan siswa. Wawancara dilakukan dengan pihak sekolah 

bertujuan untuk mengetahui suasana sekolah dan pembelajaran di tempat 

penelitian. Wawancara terhadap guru bertujuan untuk mengetahui cara aktivitas 

pembelajaran siswa pada saat sebelum adanya penelitian dan perkembangan 

aktivitas pembelajaran siswa dalam pembelajaran tari halibambang yang 

berlangsung selama penelitian ini. Wawancara terhadap siswa bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman mengenai model pembelajaran Team Assisted 

Indivualization (TAI) dalam pembelajaran tari halibambang. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2011: 329-330) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 
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harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan 

lebih dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, 

sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobografi. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa foto dan video serta peneliti akan memperkuat hasil 

penelitian akhir dengan dokumentasi tertulis melalui catatan harian serta hasil 

wawancara. 

 

3.3.4 Tes Praktik 

Tes praktik yaitu tes kemampuan hasil mengembangkan tari halibambang dari 

hasil penerapan  model pembelajaran Team Assisted Indivualization (TAI) dalam 

pembelajaran tari halibambang. Tes praktik ini digunakan untuk memperoleh data 

hasil belajar siswa dalam belajar tari halibambang. 

Tabel 3.1 

Lembar Pengamatan Tes Praktik 1 (Proses) 

No. 

Ragam Gerak 

Tari 

Halibambang 

Deskriptor Penilaian Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

Lapah Tebeng 

Lapah Injing 

Gubu Gaghang 

Giser 

Sesayak 

Siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang sesuai 

dengan 4 ketepatan gerak 

(hitungan, tangan, kaki, dan 

badan) 

5 Baik Sekali 

Siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang sesuai 

dengan 3 ketepatan gerak 

4 Baik 

http://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan_13.html
http://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html
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No. 

Ragam Gerak 

Tari 

Halibambang 

Deskriptor Penilaian Skor Kriteria 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Melayang 

Timbangan 

Jong Sembah 

Jong Simpuh 

Ngelap 

Tolak Tebing 

Injak Lado 

Salimpat 

(hitungan, tangan, kaki, dan 

badan) 

Siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang sesuai 

dengan 2 ketepatan gerak 

(hitungan, tangan, kaki, dan 

badan) 

3 Cukup 

Siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang sesuai 

dengan 1 ketepatan gerak 

(hitungan, tangan, kaki, dan 

badan) 

2 Kurang 

Siswa tidak mampu 

memperagakan ragam gerak 

tari halibambang sesuai 

dengan ketepatan gerak 

(hitungan, tangan, kaki, dan 

badan) 

1 Gagal 

Total Skor 12 x 5 65 

 

Nilai tes praktik 1 gerak tari halibambang siswa dapat diukur menggunakan 

lembar pengamatan proses tes praktik 1 dengan 13 ragam gerak yang 

diakumulasikan dengan  jumlah skor maksimal 65. Setelah skor diperoleh maka 

dapat dilakukan perhitungan nilai tes praktik 1 sebagai berikut. 

Nilai Tes Praktik 1 = 
Perolehan Skor Siswa

Jumlah Skor Maksimal
× Skor Ideal 

Contoh siswa dengan kode AC memperoleh skor dari tes praktik, yaitu akumulasi dari 13 

ragam gerak tari Halibambang adalah 60. Untuk menghitung nilai skor yang diperoleh 

berdasarkan rumus perhitungan nilai proses. 
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Nilai Tes Praktik 1 = 
60

65
 x 100% = 92 

 

 

Tabel 3.2 

Lembar Pengamatan Tes Praktik 2 (Evaluasi Akhir) 

No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

1 Hafalan 

Urutan 

Gerak  

Siswa mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang tanpa kesalahan 

5 Baik Sekali 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sebanyak 1-3 gerak 

4 Baik 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sebanyak 4-6 gerak 

3 Cukup 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sebanyak 7-9 gerak 

2 Kurang 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sebanyak 10-12 gerak 

1 Gagal 

2 Ketepatan 

gerak dan 

musik  

Siswa mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sesuai dengan 

hitungan gerak dan musik 

5 Baik Sekali 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sesuai dengan 

hitungan gerak dan musik sebanyak 

1-3 ragam gerak 

4 Baik 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sesuai dengan 

hitungan gerak dan musik sebanyak 

4-6 ragam gerak 

3 Cukup 
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No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sesuai dengan 

hitungan gerak dan musik sebanyak 

7-9 ragam gerak 

2 Kurang 

Siswa tidak mampu memperagakan 

semua urutan gerak tari 

halibambang sesuai dengan 

hitungan gerak dan musik sebanyak 

10-12 ragam gerak 

1 Gagal 

Total Skor Maksimum 10  

 

Nilai tes praktik 2 tari halibambang siswa dapat diukur menggunakan lembar 

pengamatan tes praktik 2 dengan 13 ragam gerak yang diakumulasikan dengan  

jumlah skor maksimal 10. Setelah skor diperoleh maka dapat dilakukan 

perhitungan nilai tes praktik 2 siswa sebagai berikut.Jumlah Skor Maksimal 

Nilai Tes Praktik 2 = 
Perolehan Skor Siswa

Jumlah Skor Maksimal
× Skor Ideal 

Contoh siswa dengan kode AC memperoleh skor dari tes praktik, yaitu akumulasi dari 13 

ragam gerak tari halibambang adalah 9. Untuk menghitung nilai skor yang diperoleh 

berdasarkan rumus perhitungan nilai tes praktik 2. 

Nilai Tes Praktik 2 = 
9

10
 x 100% = 90 

Perolehan tes praktik 1 dan tes praktik 2 siswa tersebut diukur dengan 

menggunakan penentuan patokan dengan persentase untuk skala lima sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.3 

Penentuan Patokan Persentase Untuk Skala Lima 

Interval Persentase 

Tingkat Penguasaan 
Keterangan Skor 

85%-100% Baik Sekali 5 

75%-84% Baik 4 

60%-74% Cukup 3 

40%-59% Kurang 2 

0%-39% Gagal 1 

(Nurgiyanto, 2001: 399) 

 

3.3.5 Nontes 

Nontes yaitu pengumpulan data berupa pengamatan tentang aktivitas siswa dan 

guru dalam penerapan model pembelajaran Team Assisted Indivualization (TAI) 

dalam pembelajaran tari halibambang. 

Tabel 3.4 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

1 Visual 

Activities 

Seluruh kelompok siswa 

memperhatikan guru pada saat guru 

menjelaskan dan memberikan instruksi 

pada awal pembelajaran tari 

halibambang 

5 Baik 

Sekali 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 5 

kelompok siswa yang memperhatikan 

guru pada saat guru menjelaskan dan 

memberikan instruksi pada awal 

pembelajaran tari halibambang 

4 Baik 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 4 

kelompok siswa yang memperhatikan 

3 Cukup 
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No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

guru pada saat guru menjelaskan dan 

memberikan instruksi pada awal 

pembelajaran tari halibambang 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 3 

kelompok siswa yang memperhatikan 

guru pada saat guru menjelaskan dan 

memberikan instruksi pada awal 

pembelajaran tari halibambang 

2 Kurang 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 2 atau 

kurang dari 2 kelompok siswa yang 

memperhatikan guru pada saat guru 

menjelaskan dan memberikan instruksi 

pada awal pembelajaran tari 

halibambang 

1 Gagal 

2 Oral 

Activities 

Seluruh kelompok siswa melakukan 

diskusi kelompok dalam 

menyelesaikan tugas analisis ragam 

gerak tari halibambang 

5 Baik 

Sekali 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 5 

kelompok yang melakukan diskusi 

kelompok dalam menyelesaikan tugas 

analisis ragam gerak tari halibambang 

4 Baik 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 4 

kelompok yang melakukan diskusi 

kelompok dalam menyelesaikan tugas 

analisis ragam gerak tari halibambang 

3 Cukup 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 3 

kelompok yang melakukan diskusi 

kelompok dalam menyelesaikan tugas 

analisis ragam gerak tari halibambang 

2 Kurang 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 2 atau 

kurang dari 2 kelompok yang 

melakukan diskusi kelompok dalam 

menyelesaikan tugas analisis ragam 

gerak tari halibambang 

1 Gagal 

3 Motor 

Activities 

Seluruh kelompok siswa 

memperagakan ragam gerak tari 

halibambang dengan masing-masing 

kelompok 

5 Baik 

Sekali 
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No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 5 

kelompok siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang  

4 Baik 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 4 

kelompok siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang 

3 Cukup 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 3 

kelompok siswa memperagakan ragam 

gerak tari halibambang 

2 Kurang 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 2 atau  

kurang dari 2 kelompok siswa 

memperagakan ragam gerak tari 

halibambang 

1 Gagal 

Total Skor Maksimal 15 

 

Setelah skor perhitungan aktivitas siswa diperoleh maka dilakukan perhitungan 

untuk mengetahui nilai aktivitas belajar siswa yang akan dijadikan indikator 

penilaian aktivitas belajar siswa, yakni visual activities, oral activities, dan motor 

activities dengan skor maksimal 15. Perhitungan nilai aktivitas belajar siswa 

menggunakan perhitungan dengan persentase skala lima sehingga didapat rumus 

sebagai berikut. 

Nilai Aktivitas Siswa = 
Perolehan Skor Siswa

Skor Maksimal
 x Skor Ideal 

Lembar pengamatan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Indivualization (TAI) dalam pembelajaran tari halibambang seperti 

yang akan dijabarkan di bawah ini digunakan untuk mengetahui keefektifan 

penerapan  model pembelajaran Team Assisted Indivualization (TAI) dalam 

pembelajaran tari halibambang. 
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Tabel 3.5 

Lembar Pengamatan Proses Pembelajaran Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Team Assisted Indivualization (TAI) 

No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

1 Teams Seluruh kelompok siswa mau 

menerima dan menghargai siswa lain 

yang telah dikelompokkan dalam 

setiap kelompok yang dibagikan guru 

5 Baik Sekali 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 5 

siswa yang mau menerima dan 

menghargai siswa lain yang telah 

dikelompokkan dalam setiap 

kelompok yang dibagikan guru 

4 Baik 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 4 

siswa yang mau menerima dan 

menghargai siswa lain yang telah 

dikelompokkan dalam setiap 

kelompok yang dibagikan guru 

3 Cukup 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 3 

siswa yang mau menerima dan 

menghargai siswa lain yang telah 

dikelompokkan dalam setiap 

kelompok yang dibagikan guru 

2 Kurang 

Dari 6 kelompok siswa terdapat 2 

atau kurang dari 2 kelompok siswa 

yang mau menerima dan menghargai 

siswa lain yang telah dikelompokkan 

dalam setiap kelompok yang 

dibagikan guru 

1 Gagal 

2 Student 

Creative 

Seluruh kelompok bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru 

5 Baik Sekali 

Dari 6 kelompok terdapat 5 

kelompok yang mampu bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru 

4 Baik 

Dari 6 kelompok terdapat 4 

kelompok yang mampu bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru 

3 Cukup 
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No. Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

Dari 6 kelompok terdapat 3 

kelompok yang mampu bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru 

2 Kurang 

Dari 6 kelompok terdapat 2 atau  

kurang dari 2 kelompok yang mampu 

bekerjasama dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru 

1 Gagal 

3 Team Study Seluruh kelompok mau bertanggung 

jawab terhadap setiap anggota 

kelompoknya 

5 Baik Sekali 

Dari 6 kelompok terdapat 5 

kelompok yang mau bertanggung 

jawab terhadap setiap anggota 

kelompoknya 

4 Baik 

Dari 6 kelompok terdapat 4 

kelompok yang mau bertanggung 

jawab terhadap setiap anggota 

kelompoknya 

3 Cukup 

Dari 6 kelompok terdapat 3 

kelompok yang mau bertanggung 

jawab terhadap setiap anggota 

kelompoknya 

2 Kurang 

Dari 6 kelompok terdapat 2 atau 

kurang dari 2 kelompok yang mau 

bertanggung jawab terhadap setiap 

anggota kelompoknya 

1 Gagal 

Total Skor Maksimum 15 

 

Berdasarkan lembar pengamatan proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Team Assisted Individulization (TAI) dengan jumlah skor 

maksimal 40, perhitungan nilai aktivitas belajar siswa model pembelajaran TAI  

digunakan perhitungan dengan persentase skala lima sehingga didapat rumus 

sebagai berikut. 
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Nilai TAI =
Perolehan Skor Siswa

Skor Maksimal
 x 100% 

Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengetahui kegiatan guru di 

dalam kelas. Guru berperan aktif dalam penggunaan model Team Assisted 

Individualization (TAI) dalam pembelajaran tari halibambang. 

Tabel 3.6 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

No. Aspek yang Dinilai P1 P2 P3 P4 P5 

I Kegiatan Pendahuluan 

a. Memeriksa kesiapan siswa 

b. Melakukan kegiatan apersepsi 

     

II Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Menjelaskan kepada siswa mengenai 

materi yang akan dipelajari 

2. Memberitahukan kepada siswa 

mengenai materi bahan ajar yang 

akan diselesaikan secara kelompok 

 

b. Elaborasi 

1. Membentuk kelompok kecil yang 

heterogen yang terdiri dari 4-6 siswa 

perkelompok 

2. Memberi tugas kelompok dengan 

bahan yang sudah disiapkan 

 

c. Konfirmasi 

1. Memantau siswa dalam 

melaksanakan tugas kelompok 

2. Memberikan bantuan secara 

individual atau kelompok bagi yang 

memerlukan 
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No. Aspek yang Dinilai P1 P2 P3 P4 P5 

III Kegiatan Penutup 

a. Memberikan penilaian kepada setiap 

kelompok atas hasil kerja mereka 

b. Memberikan evaluasi dan refleksi 

     

 

 

Lembar pengamatan ini digunakan untuk mengamati aktivitas guru pada saat 

sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan. Apabila 

telah dilakukan maka kolom-kolom ini akan diberi tanda chek list (√) sebagai 

penanda. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam instrumen penelitian digunakan beberapa panduan, yakni : 

1. Panduan Observasi 

Pengamatan(observasi) yakni mengamati secara langsung agar dapat dijelaskan 

secara lengkap dengan melakukan pencatatan tentang apa saja yang telah 

dilihat. Lembar pengamatan (observasi) digunakan pada saat pengamatan 

tentang hal yang dilihat dan diamati secara langsung. 

 

2. Panduan Wawancara 

Saat wawancara, alat yang digunakan berupa alat tulis dan media perekam 

audio ataupun visual (kamera, handphone, dan handycam). Catatan berisi hasil 

wawancara dari berbagai narasumber juga bisa memudahkan untuk 

perkembangan kegiatan penelitian. 
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3. Panduan Dokumentasi 

Catatan secara tertulis ataupun praktik berupa foto, catatan, rekaman suara, 

ataupun video digunakan dalam pengumpulan data melalui observasi dan 

wawancara. 

 

4. Panduan Tes Praktik 

Tes praktik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar tari 

halibambang menggunakan model pembelajaran TAI. Pengamatan 

menggunakan lembar pengamatan tes praktik yang sudah berisi tentang aspek-

aspek penilaian yang sudah ditentukan. 

 

5. Panduan Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa dan 

guru dalam pembelajaran tari halibambang menggunakan model pembelajaran 

TAI. Lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru berisi tentang aspek-aspek 

penilaian yang sudah ditentukan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Ardhana (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa 

analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Jika dikaji pada dasarnya definisi 

pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua 
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lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Definisi tersebut dapat 

disintesiskan bahwa analisis data merupakan  proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan 

oleh data. 

 

Hal yang diperoleh dari hasil analisis data akan digunakan untuk mendeskripsikan 

mengenai penerapan model pembelajaran Team Assisted Individulization (TAI) 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari halibambang menggunakan 

model pembelajaran Team Assisted Individulization (TAI)  di kelas XI IPS 1 SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Langkah-langkah analisis data antara lain: 

1. Mengamati penerapan model pembelajaran Team Assisted Individulization 

(TAI)  dalam pembelajaran tari halibambang di kelas XI IPS 1 SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung 

2. Mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran tari 

halibambang menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individulization (TAI) 

3. Menganalisis hasil tes tari halibambang menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individulization (TAI) yang dianalisis 

menggunakan lembar pengamatan proses dan lembar pengamatan akhir tes 

praktik individu 

4. Mengakumulasikan semua nilai hasil tes praktik siswa, kemudian diukur 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari halibambang menggunakan 

panduan enilaian skala lima 
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5. Mereduksi data dengan cara mengumpulkan, memilih, dan merangkum 

data yang menjadi pokok untuk dianalisis 

6. Membuat kesimpulan dengan cara mengelola dan menganalisis data-data 

pada saat observasi, wawancara, dokumentasi, hasil tes praktik dan nontes 

(aktivitas guru dan siswa). 


