
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dengan judul “Pembelajaran gerak dasar tari Lampung menggunakan

model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung”, maka penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan pembelajaran gerak dasar tari Lampung pada kelas XI.MIA.1 di

SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan model Gerlach dan Ely.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi,

dan tindakan. Penelitian deskriptif kualitatif berkaitan dengan gejala-gejala informasi

atau keterangan dari hasil pengamatan selama proses penelitian berlangsung

mencirikan naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi

secara ilmiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan

kondisinya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau

uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang

diteliti (Sugiyono, 2013 : 14). Hal yang dideskripsikan adalah pembelajaran gerak
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dasar tari Lampung dengan menggunakan model Gerlach dan Ely pada kegiatan

pembelajaran gerak dasar tari Lampung pada kelas XI.MIA.1 SMA Negeri 9 Bandar

Lampung.

Adapun rancangan atau desain penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengamati guru dalam mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada

pembelajaran gerak dasar tari Lampung sebelum memasuki langkah pelaksanaan

pembelajaran.

2. Mengamati proses pembelajaran gerak dasar tari Lampung dengan menggunakan

model Gerlach dan Ely pada setiap pertemuan.

3. Mengamati aktivitas guru dan siswa serta kondisi yang terjadi pada pelaksanaan

pembelajaran setiap pertemuan berdasarkan review kegiatan berupa foto, video

serta catatan lapangan.

4. Menganalisis hasil pembelajaran gerak dasar tari Lampung setiap pertemuan.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran seni tari yaitu guru,

sarana prasarana sekolah, ragam gerak tari, dan  siswa kelas XI.MIA.1 SMA Negeri 9

Bandar Lampung yang mengikuti pembelajaran gerak dasar tari Lampung dengan

menggunakan model Gerlach dan Ely. Sumber data diuraikan seperti di bawah ini :

Variabel 1 : Pembelajaran gerak dasar tari Lampung

Variabel 2 : Model Gerlach dan Ely

Variabel 3 : XI.MIA.1 SMA Negeri 9 Bandar Lampung
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1. Subjek Penelitian : Guru dan siswa kelas XI.MIA.1 SMA Negeri 9 Bandar

Lampung yang berjumlah 27 siswa yaitu 17 siswa  perempuan 10 siswa laki-

laki.

2. Objek Penelitian : Pembelajaran gerak dasar tari Lampung

3. Responden : Kepala sekolah, guru seni budaya dan benda, hal, atau orang

yang dapat memberikan data atau informasi pada penelitian.

4. Sumber data : Guru, ragam gerak tari, fasilitas, sarana dan prasarana,

benda hal, atau tempat dimana peneliti mengamati,

membaca, atau bertanya tentang data.

Sumber data diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

a. Person (orang) : Kepsek, guru seni budaya dan orang yang dapat memberikan

informasi

b. Paper (kertas) : Surat izin penelitian, surat izin permohonan, dokumen, dan

RPP

c. Place (tempat) : Kelas XI.MIA.1 SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

observasi, wawancara, dokumentasi, tes praktik dan nontes.

3.3.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan ( Hadi dalam Sugiyono, 2013:203 ).
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Observasi berperan serta (participant observation) dan non participant observasi,

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan

menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur ( Sugiyono,2013:204 )

Observasi dilakukan dengan cara mengamati pembelajaran tari pada kelas XI di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung, guna mendapatkan informasi mengenai proses

pembelajaran serta kemampuan siswa dalam menarikan gerak dasar tari Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian menggunakan model

Gerlach dan Ely dalam pembelajaran gerak dasar tari Lampung.

3.3.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil ( Sugiyono,2013:194)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung (face to face) dan dengan

menggunakan telepon, untuk memperoleh data dan informasi dari sumbernya

langsung yaitu guru seni budaya dan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran

gerak dasar tari Lampung di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, prasasti, dan lainnya. Dokumentasi sudah lama digunakan
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dalam penelitian sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan

meramalkan (Arikunto, 2010: 274).

Dokumentasi dapat dijadikan sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan mengenai hasil penelitian. Di dalam penelitian ini

menggunakan dokumentasi berupa foto, video serta catatan lapangan. Foto dapat

menjadi bahan deskriptif mengenai kondisi pada saat tertentu. Foto dapat member

banyak keterangan. Alat yang digunakan dalam dokumentasi berupa : handycam,

kamera digital dan handphone. Catatan lapangan akan mendukung hasil penelitian

observasi dan wawancara mengenai penerapan model Gerlach dan Ely serta hasil

belajar siswa dalam pembelajaran gerak dasar tari Lampung di SMA Negeri 9 Bandar

Lampung.

3.3.4 Tes Praktik

Data yang diperoleh dalam pembelajaran gerak dasar tari Lampung pada kegiatan

pembelajaran menggunakan tes praktik perbuatan pada gerak-gerak dasar tari

Lampung. Ragam gerak yang dinilai : seluang mudik, ngiyau bias, ngerujung, kesek

gantung, tahtim, lipetto. Untuk menyatakan gerak tari yang dilakukan tersebut benar

atau tidak maka digunakan lembar penilaian.
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Tabel 3.2 Lembar pengamatan tes praktik gerak dasar tari Lampung

No Aspek Skor
Skor

Maksimum
1

( 
R

ag
am

 G
er

ak
 )

Bentuk Gerak (Wiraga)
5 Baik sekalia. Siswa mampu memeragakan 1-8

hitungan yang sudah ditentukan
b. Siswa mampu memeragakan 1-6

hitungan yang sudah ditentukan
4 Baik

c. Siswa mampu memeragakan 1-4
hitungan yang sudah ditentukan

3 Cukup

d. Siswa mampu memeragakan 1-2
hitungan yang sudah ditentukan

2 Kurang

e. Siswa mampu memeragakan 1
hitungan yang sudah ditentukan

1 Gagal

2 Ekspresi Saat Menari (Wirasa)
a. Siswa mampu memperagakan semua

gerak dengan ekspresi tersenyum.

5 Baik sekali

b. Siswa mampu memperagakan semua
gerak dengan ekspresi wajah kurang
tersenyum.

4 Baik

c. Siswa mampu memperagakan semua
gerak dengan ekspresi wajah datar.

3 Cukup

d. Siswa mampu memperagakan semua
gerak dengan ekspresi wajah bingung.

2 Kurang

e. Siswa mampu memperagakan semua
gerak dengan ekspresi wajah bingung
dan tidak tersenyum.

1 Gagal

Skor Maksimal 10
(Maryana:2015)

Hasil belajar gerak dasar tari Lampung dapat diukur dengan lembar pengamatan tes

praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 10 sehingga hasil belajar siswa dapat

dilihat menggunakan patokan dengan perhitungan nilai untuk skala lima, sebagai

berikut.
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Tabel 3.3 Penentuan patokan Nilai untuk Skala lima

Interval Nilai Tingkat Kemampuan Keterangan

80-100
66-79
56-65
40-55
30-39

Baik Sekali
Baik

Cukup
Kurang
Gagal

(Arikunto, 2010 : 246).

Setelah skor didapat, maka dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan dua aspek

yang akan dijadikan indikator penilaian yaitu wiraga (kemampuan gerak dan hafalan)

dan wirasa (ekspresi penjiwaan) dengan pemberian skor yang sudah ditentukan pada

table lembar pengamatan tes praktik yang memiliki skor maksimal 10. Selanjutnya

setelah skor siswa diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus berikut.

N = x 100

3.3.5 Non-tes

Teknik non-tes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas dalam

pembelajaran gerak dasar tari Lampung di dalam kelompoknya dan aktivitas guru

dalam mengajar di kelas dengan penggunaan model Gerlach dan Ely. Untuk

memperoleh data tentang penggunaan model Gerlach dan Ely pada gerak dasar tari

Lampung yang diamati pada lembar pengamatan aktivitas siswa, sebagai berikut.

Tabel 3.4 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa dalam Kelompok

No Aspek Deskriptor 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
menggerakan atau ikut
mendemonstrasikan sesuai
dengan apa yang telah
dicontohkan oleh guru

b. Dari 27 siswa terdapat 1-5
siswa yang tidak
memperhatikan guru pada
saat guru
mendemonstrasikan
sehingga siswa tidak
mampu menggerakkan atau
ikut mendemonstrasikan
bersama teman satu
kelompoknya.

4 Baik

c. Dari 27 siswa terdapat 6-10
siswa yang tidak
memperhatikan guru pada
saat guru
mendemonstrasikan dengan
baik bersama teman
kelompoksesuai dengan apa
yang telah dicontohkanoleh
guru.

3 Cukup

d. Dari 27 siswa terdapat 11-
15 siswa tidak
memperhatikan guru pada
saat mendemonstrasikan
sehingga siswa tidak dapat
menggerakan atau ikut
mendemonstrasikan dengan
baik bersama teman
kelompoknya dengan apa
yang telah dicontohkan
oleh guru.

2 Kurang

e. Seluruh siswa dalam
kelompok tidak
memperhatikan pada saat
guru mendemonstrasikan
sehingga seluruh siswa
tidak dapat menggerakan
atau ikut
mendemonstrasikan dengan
baik atau tidak sesuai
dengan apa yang telah
dicontohkan oleh guru.

1 Gagal
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2 Listening

Activities

a. Seluruh siswa dalam
kelompok mendengarkan
materi urutan gerak dan
ketepatan gerak dengan
musik yang dijelaskan oleh
guru dan seluruh siswa
mampu mendemonstrasikan
sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

5 Baik Sekali

b. Dari 27 siswa terdapat 1-5
siswa yang tidak
mendengarkan penjelasan
guru tentang materi urutan
gerak dan ketepatan gerak
dengan musik, sehingga
siswa tidak mampu
mendemonstrasikan
bersama teman kelompok
sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

4 Baik

c. Dari 27 siswa terdapat 6-10
siswa yang tidak
mendengarkan penjelasan
guru tentang materi urutan
gerak dan ketepatan gerak
dengan musik, sehingga
siswa tidak mampu
mengikuti kelompoknya
untuk mendemonstrasikan
sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

3 Cukup

d. Dari 27 siswa terdapat 11-
15 siswa yang tidak
mendengarkan penjelasan
guru tentang materi urutan
gerak dan ketepatan gerak
dengan musik, sehingga
siswa tidak mampu
mengikuti kelompoknya
untuk mendemonstrasikan
sesuai dengan apa yang
telah dijelaskan.

2 Kurang

e. Seluruh siswa dalam
kelompok tidak
mendengarkan penjelasan
guru tentang materi urutan
gerak dan ketepatan gerak

1 Gagal
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dengan music, sehingga
seluruh siswa tidak mampu
mendemonstrasikan sesuai
dengan apa yang telah
dijelaskan.

3 Motor Activities a. Seluruh siswa dalam
kelompok memeragakan
gerak dasar tari Lampung
dengan masing-masing
kelompoknya sesuai dengan
gerakan yang diajarkan
oleh guru.

5 Baik Sekali

b. Dari 27 siswa terdapat 1-5
siswa yang tidak
memeragakan gerak dasar
tari Lampung dengan baik
dalam masing-masing
kelompoknya.

4 Baik

c. Dari 27 siswa terdapat 6-10
siswa yang tidak
memeragakan gerak dasar
tari Lampung dengan baik
dalam masing-masing
kelompoknya.

3 Cukup

d. Dari 27 siswa terdapat 11-
15 siswa yang tidak
memeragakan gerak dasar
tari Lampung dengan baik
dalam masing-masing
kelompoknya.

2 Kurang

e. Seluruh siswa tidak
memeragakan gerak dasar
tari Lampung dengan baik
dalam masing-masing
kelompoknya.

1 Gagal

Total skor maksimum 10

(Sardiman,2011:63)

Setelah skor aktivitas siswa didapat, maka dilakukan perhitungan untuk mengetahui

nilai aktivitas berdasarkan tiga aspek yang akan dijadikan indikator penilaian

aktivitas siswa yaitu visual activities, listening activities, dan motor activities pada

saat pembelajaran dikelas dengan pemberian skor yang sudah ditentukan pada table
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yaitu lembar penilaian aktivitas siswa yang memiliki skor maksimum 10. Selanjutnya

setelah skor siswa diperoleh menjadi nilai dengan rumus berikut.

N = x 100

Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengecek dan melihat kegiatan

guru di dalam kelas. Guru berperan aktif dalam penggunaan model Gerlach dan Ely

pada pembelajaran gerak dasar tari Lampung.

Tabel 3.5 Lembar Pengamatan aktivitas guru
No Aspek Penilaian P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
1 Guru merumuskan tujuan pembelajaran
2 Guru menentukan isi materi
3 Guru merencanakan bagaimana

pengaturan pada pengelompokan belajar
4 Guru mengatur posisi yang

memungkinkan semua siswa dapat
memperhatikan dengan jelas apa yang
didemonstrasikan

5 Guru mendemonstrasikan materi kepada
siswa

6 Guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk belajar secara mandiri

7 Guru mengevaluasi hasil belajar

(Rusman,2013:157)

Keterangan :

P.1 = Pertemuan pertama P.5 = Pertemuan kelima

P.2 = Pertemuan kedua P.6 = Pertemuan keenam

P.3 = Pertemuan ketiga P.7 = Pertemuan ketujuh

P.4 = Pertemuan keempat P.8 = Pertemuan kedelapan
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Instrumen ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan guru pada saat

sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung tiap pertemuan. Instrumen ini di

adaptasi dari langkah penerapan model Gerlach dan Ely. Apabila telah dilakukan

maka kolom-kolom ini akan diberi check list sebagai penanda.

3.4 Teknik 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 temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain

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

model Gerlach dan Ely dalam pembelajaran gerak dasar tari Lampung di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran gerak dasar tari

Lampung karena pembelajaran diawali dengan perencanaan sebelum memasuki

langkah pelaksanaan dan evaluasi.

2. Melaksanakan pembelajaran gerak dasar tari Lampung dengan menggunakan

model Gerlach dan Ely pada setiap pertemuan.

3. Mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran gerak dasar tari Lampung

menggunakan model Gerlach dan Ely.

4. Mengamati aktivitas guru dan siswa serta kondisi yang terjadi pada pelaksanaan

pembelajaran setiap pertemuan.
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5. Menganalisis hasil tes gerak dasar tari Lampung dengan menggunakan model

pembelajaran Gerlach dan Ely yang di analisis menggunakan lembar pengamatan

tes praktik .

6. Guru memberi nilai hasil tes praktik siswa, dengan menggunakan rumus sebagai

berikut.

N = x 100

7. Menentukan nilai hasil tes praktik yang diakumulasikan, kemudian diukur hasil

belajar siswa dalam pembelajaran gerak dasar tari Lampung menggunakan tolak

ukur sebagai berikut.

Tabel 3.5 Penentuan Patokan Nilai Untuk Skala Lima

Interval Nilai Tingkat Kemampuan Keterangan

80-100
66-79
56-65
40-55
30-39

Baik Sekali
Baik

Cukup
Kurang
Gagal

(Arikunto, 2010: 246).

8. Mereduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan dipilih hal-hal yang

pokok yang sesuai untuk dianalisis.

9. Membuat kesimpulan dengan cara mengelola data menganalisis data-data pada

saat observasi, catatan lapangan, dokumentasi, hasil tes praktik serta aktivitas

siswa dan guru.


