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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Desain penelitian merupakan tata cara pengumpulan dan menganalisis data agar

dapat dilaksanakan secara ekonomis dan serasi / sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendiskripsikan,

menggambarkan dan menjelaskan masalah yang diteliti secara sistematis.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan prilaku yang dapat

diamati (Margono, 2010: 36).

Sementara menurut Moleong (Margono, 2010: 36) penelitian kualitatif adalah

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan kawasannya sendiri dan

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam

peristiwanya.

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

mendeskripsikan Pendekatan VAK (visual, auditori, kinestetik) dalam

Pembelajaran Tari Melinting pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1

Sekampung Udik.
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Adapun rancangan atau desain penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengamati kesiapan rencana kegiatan harian guru pada pembelajaran tari

melinting sebelum memasuki langkah pelaksanaan pembelajaran.

2. Mengamati pembelajaran tari melinting dengan menggunakan pendekatan

VAK (visual, auditori, kinestetik) 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 pembelajaran tari melinting setiap pertemuan.

3.2 Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah data pembelajaran tari melinting yang dilakukan

di SMP Negeri 1 Sekampung Udik dengan menggunakan Pendekatan VAK yaitu

guru bidang studi seni budaya, siswa yang akan mengikuti pembelajaran dengan

pendekatan VAK sebanyak 12 siswi dan ragam gerak tari melinting yaitu babar

kipas, babar kipas duduk, jong sembah, sukhung sekapan injak lado, injak tai

manuk, melayang, timbangan, nginyou bias, salam, niti batang, balik palo, suali,

kenui melayang, nyiduk, dan lapah ayun.

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara,

dokumentasi dan tes praktik.
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3.3.1 Observasi

Observasi adalah lembar kerja yang berfungsi untuk mengobservasi,

mengumpulkan data, dan mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian suatu

penelitian dan yang terpenting yaitu proses – proses pengamatan dan ingatan

(Sugiono 2013: 203).

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati proses pembelajaran tari

melinting menggunakan pendekatan VAK pada kegiatan ekstrakurikuler di

SMP N 1 Sekampung Udik. Melalui observasi ini dapat diperoleh data tentang

pembelajaran tari melinting menggunakan pendekatan VAK.

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 (Sugiyono 2013: 194).

Penelitian ini menggunakan wawancara untuk memperoleh data dan informasi

dari sumbernya langsung yaitu guru ekstrakulikuler tari dan siswa siswi yang

mengikuti ekstrakulikuler tari mengenai pembelajaran tari melinting pada kegiatan

ekstrakulikuler tari di SMP N 1 Sekampung Udik. Teknik yang digunakan untuk

wawancara disini yaitu tanya jawab langsung dengan guru ekstrakurikuler dan

siswa siswi.
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3.3.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi untuk memperoleh

informasi berupa data dan laporan dalam bentuk video maupun foto yang diambil

dalam pembelajaran tari  pada kegiatan ekstrakulikuler di SMP N 1 Sekampung

Udik. yang bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses dan

hasil belajar siswa dan siswi. Teknik yang digunakan pada dokumentasi ini yaitu

langsung mengambil foto dan video ketika pembelajaran ekstrakurikuler

berlangsung.

3.3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, karena pada penelitian

pengambilan data, observasi dan dokumentasi dilakukan oleh peneliti itu sendiri.

Materi yang diberikan adalah pokok bahasan tari melinting.

Dalam instrumen penelitian digunakan panduan observasi, panduan wawancara,

panduan dokumentasi,  dan tes praktik.

1. Panduan observasi

Lembar observasi digunakan peneliti pada saat melakukan pengamatan

dilapangan secara langsung, tentang apa yang dilihat peneliti.

2. Panduan wawancara

Lembar wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data - data

tertulis. Dengan cara tanya jawab  dengan guru seni budaya dan 12 siswa dan

siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tari.
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3. Panduan dokumentasi

Lembar dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto – foto

atau pun video.

4. Lembar Pengamatan Tes praktik

Lembar tes praktik digunakan untuk memperoleh data terhadap hasil belajar

tari Melinting dengan menggunakan gaya belajar VAK (visual, auditori,

kinestetik). Lembar tes praktik yang digunakan menggunakan ketentuan

aspek – aspek penilaian yang sudah ditentukan.

3.4 Tes Praktik

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pembelajarn tari melinting

yang berbentuk praktik untuk memperoleh hasil belajar siswa dan siswi.

Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan tes praktik, seperti dibawah

ini:

Tabel 3.1 Lembar pengamatan tes praktik

No Aspek Diskripsi Skor Keterangan
1 Hafalan Urutan

Gerak
a. Siswa dan siswi

mampu
memeragakan urutan
gerak tari melinting
dari awal sampai
akhir tanpa ada
kesalahan

5 Baik Sekali

b. Siswa dan siswi
mampu
memeragakan urutan
gerak tari melinting
akan tetapi masih
mengalami kealahan
1 – 2 kali pada lima
belas ragam gerak (8

4 Baik
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untuk ragam gerak
laki – laki dan 7
untuk ragam gerak
perempuan)

c. Siswa dan siswi
mampu
memeragakan urutan
gerak tari melinting
akan tetapi masih
mengalami kealahan
3 – 4 kali pada lima
belas ragam gerak (8
untuk ragam gerak
laki – laki dan 7
untuk ragam gerak
perempuan)

3 Cukup

d. Siswa dan siswi
mampu
memeragakan urutan
gerak tari melinting
akan tetapi masih
mengalami kealahan
5 – 6 kali pada lima
belas ragam gerak (8
untuk ragam gerak
laki – laki dan 7
untuk ragam gerak
perempuan)

2 Kurang

e. Siswa dan siswi
tidak hafal urutan
gerak tari melinting

1 Gagal

2 (Wirama)
Ketepatan Gerak
Dengan Musik

a. Siswa dan siswi
mampu
memeragakan semua
gerak tari melinting
dengan ketepatan
hitungan gerak dan
musik

5 Baik Sekali

b. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 1-2
kali terlambat atau

4 Baik
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mendahului musik
dan tidak sesuai
dengan tempo, irama
serta hitungan setiap
urutan gerak

c. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 3-4
kali terlambat atau
mendahului musik
dan tidak sesuai
dengan tempo, irama
serta hitungan setiap
urutan gerak

3 Cukup

d. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 5-6
kali terlambat atau
mendahului musik
dan tidak sesuai
dengan tempo, irama
serta hitungan setiap
urutan gerak

2 Kurang

e. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting lebih
dari 6 kali terlambat
atau mendahului
musik dan tidak
sesuai dengan
tempo, irama serta
hitungan setiap
urutan gerak

1 Gagal

3 Teknik Gerak a. Siswa dan siswi
memeragakan semua
gerak tari melinting
sesuai dengan teknik
– tenkniknya

5 Baik Sekali

b. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 1-2
gerakan tidak sesuai

4 Baik
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dengan tekniknya
c. Siswa dan siswi

memeragakan gerak
tari melinting 3-4
gerakan tidak sesuai
dengan tekniknya

3 Cukup

d. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 5-6
gerakan tidak sesuai
dengan tekniknya

2 Kurang

e. Siswa dan siswi
memeragakan semua
gerak tari melinting
tidak sesuai dengan
tekniknya

1 Gagal

4 Penghayatan dan
ekspresi dalam
menari

a. Siswa dan siswi
memeragakan setiap
gerak tari melinting
dengan penghayatan

5 Baik Sekali

b. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 1-2
gerakan tidak
dengan penghayatan

4 Baik

c. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 3-4
gerakan tidak
dengan penghayatan

3 Cukup

d. Siswa dan siswi
memeragakan gerak
tari melinting 5-6
gerakan tidak
dengan penghayatan

2 Kurang

e. Siswa dan siswi
memeragakan semua
gerak tari melinting
tidak dengan
penghayatan

1 Gagal

JUMLAH MAKSIMUM 20
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Hasil belajar gerak tari melinting siswa dan siswi dapat diukur dengan lembar

pengamatan tes praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 20. Hasil belajar

siswa dapat dilihat menggunakan patokan dengan presentase untuk skala lima

sebagai berikut :

Tabel 3.2 Presentase Skala Lima

Interval Preentase Tingka Penguasaan Keterangan
85% - 100% Baik Sekali

75% - 84% Baik

60% - 74% Cukup

40% - 59% Kurang

0% - 39% Gagal

(Sugiyono, 2013: 257)

Dalam penerapan pendekatan VAK, guru melakukan pembelajaran dengan

menggunakan indra yang ada pada tubuh seperti penglihatan, pendengaran dan

gerak. Penerapan pendekatan VAK dilakukan oleh guru akan diberi tanda

ceklist(√) sebagai bentuk terlaksananya proses pembelajaran. Berikut adalah tabel

penerapan VAK yang dilaksanakan oleh guru.

Tabel 3.3 Penerapan Pendekatan Visual Auditori Kinestetik Oleh Guru

No Aspek P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
A Visual
1 Guru menyampaikan materi

dengan memberikan contoh
gerak tari melinting

2 Guru menyampaikan materi
dengan memperlihatkan
gerak video tari melinting
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B Auditori
1 Guru menyampaikan materi

dengan memberikan hitungan
pada setiap bentuk gerak tari
melinting

2 Guru menyampaikan materi
dengan memutar musik tari
melinting

C Kinestetik
1 Guru menyampaikan materi

dengan memberikan teknik
gerak setiap ragam gerak tari
melinting

2 Guru menyampaikan materi
dengan memberikan urutan
gerak tari melinting

Keterangan : P1 = Pertemuan Pertama P5 = Pertemuan Kelima

P2 = Pertemuan Kedua P6 = Pertemuan Keenam

P3 = Pertemuan Ketiga P7 = Pertemuan Ketujuh

P4 = Petemuan Keempat P8 = Pertemuan Kedelapan

Tabel 3.3 Penilaian Pendekatan Visual Auditori Kinestetik

A.

Kategori penilaian VAK

Skor KeteranganVisual

1. Jika seluruh siswa memperhatikan gerak atau siswa

memperhatikan video tari melinting
5 Baik Sekali

2. Jika ke 10 siswa memperhatikan gerak atau siswa

memperhatikan video tari melinting dan 2 siswa

tidak memperhatikan

4 Baik

3. Jika ke 8 siswa memperhatikan gerak atau siswa

memperhatikan video tari melinting dan 4 siswa

tidak memperhatikan

3 Cukup

4. Jika ke 6 siswa memperhatikan gerak atau siswa

memperhatikan video tari melinting dan 6 siswa
2 Kurang
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tidak memperhatikan

5. Jika ke 4 siswa memperhatikan gerak atau siswa

memperhatikan video tari melinting dan 8 siswa

tidak memperhatikan

1 Gagal

B. Auditori

1. Jika semua siswa mendengarkan hitungan atau siswa

mendengarkan musik tari melinting
5 Baik Sekali

2. Jika ke 10 siswa mendengarkan hitungan atau siswa

mendengarkan musik tari melinting dan 2 siswa

tidak mendengarkan

4 Baik

3. Jika ke 8 siswa mendengarkan hitungan atau siswa

mendengarkan musik tari melinting dan 4 siswa

tidak mendengarkan

3 Cukup

4. Jika ke 6 siswa mendengarkan hitungan atau siswa

mendengarkan musik tari melinting dan 6 siswa

tidak mendengarkan

2 Kurang

5. Jika ke 4 siswa mendengarkan hitungan atau siswa

mendengarkan musik tari melinting dan 8 siswa

tidak mendengarkan

1 Gagal

C. Kinestetik

1. Jika semua siswa suka bergerak tari atau siswa

menghafal gerak tari
5 Baik Sekali

2. Jika ke 10 siswa suka bergerak tari atau siswa

menghafal gerak tari dan 2 siswa kesulitan

memperagakan gerak

4 Baik

3. Jika ke 8 siswa suka bergerak tari atau siswa

menghafal gerak tari dan 4 siswa kesulitan

memperagakan gerak

3 Cukup

4. Jika ke 6 siswa suka bergerak tari atau siswa

menghafal gerak tari dan 6 siswa kesulitan

memperagakan gerak

2 Kurang

5. Jika ke 4 siswa suka bergerak tari atau siswa 1 Gagal
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menghafal gerak tari dan 8 siswa kesulitan

memperagakan gerak

Tabel di atas digunakan oleh guru untuk memaksimalkan pendekatan VAK

(Depoter, 2010:214).

Dalam proses pembelajaran VAK yang akan dilakukan oleh guru adalah langkah-

langkah pendekatan visual, auditori, kinestetik. Langkah-langkah ini akan

digunakan oleh peneliti untuk melakukan penilaian kepada guru.

Tabel 3.5 Langkah Langkah Pendekatan Visual,Auditori, Kinestetik

No Aspek P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Kegiatan Awal
1 Membuka kegiatan dengan

memberikan salam
2 Mengulang materi yang

sudah diajarkan
Kegiatan Inti
3 Menyampaikan materi

pokok yang akan dipelajari
siswi

4 Mengajarkan gerak tari
melinting

5 Siswi mempraktikkan garak
tari melinting

6 Evaluasi dari hasil belajar
dengan siswi
memperagakan gerak yang
telah diajarkan

Kegiatan Penutup
7 Menutup kegiatan dengan

memberikan informasi
materi yang akan dipelajari
selanjutnya

Keterangan : P1 = Pertemuan Pertama P5 = Pertemuan Kelima
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P2 = Pertemuan Kedua P6 = Pertemuan Keenam

P3 = Pertemuan Ketiga P7 = Pertemuan Ketujuh

P4 = Pertemuan Keempat P8 = Pertemuan Kedelapan

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses  mencari dan menyusun sesuai 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, 2013:224).

Hasil analisis disusun untuk mendiskripsikan pembelajaran gaya belajar VAK

(visual, auditori, kinestetik) dalam pembelajaran tari melinting pada kegiatan

ekstrakulikuler di SMP Negeri 1 Sekampung Udik.

Langkah – langkah analisis data pada penelitian ini adalah:

1. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran pendekatan VAK (visual,

auditori, kinestetik) dalam pembelajaran tari melinting.

2. Menganalisis hasil tes tari melinting menggunakan gaya belajar VAK

(visual, auditori, kinestetik).

3. Memberi nilai hasil tes praktik siswa dan siswi.

Nilai = Skor perolehan X 100
Skor maksimal

4. Menentukan hasil tes praktik yang diakumulasikan, kemudian diukur hasil

belajar siswa dalam pembelajaran tari melinting menggunakan tolak ukur

presentase skala lima.
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5. Menganalisis proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

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

pada saat observasi, dokumentasi dan hasil tes praktik serta aktivitas siswa

dan guru.


