
 

   

 

 

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 deskriptif merupakan peneletian yang bertujuan mendeskripsikan, 

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 perilaku yang dapat 

diamati (Margono, 2010: 36). 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan dipilih karena dalam 

penelitian ini menjabarkan tentang segala informasi dan hasil dari pengamatan 

secara naturalistik, apa adanya, dan tidak ada manipulasi keadaan dan kondisi 

pada saat penilitian.  
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Adapun rancangan atau desain penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengamati kesiapan rencana kegiatan guru pada pembelajaran tari sigeh 

penguten sebelum memasuki langkah pelaksanaan pembelajaran. 

2. Mengamati pembelajaran tari sigeh penguten dan metode apa sajakah 

yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

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 sigeh penguten setiap pertemuan.  

 

3.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari sigeh penguten yang di 

lakukan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

adalah siswa perempuan yang berjumlah tujuh orang, guru bidang studi seni 

budaya, dan ragam gerak tari sigeh penguten yaitu lapah tebeng, seluang mudik 

hingga jong simpuh, merunduk, jong silo ratu, sembah, killat mundur, ngetir, 

samber melayang, gubuh gakhang, ngiyau bias, makuraccang, kenui melayang, 

ngerujung level tinggi, sabung melayang, tolak tebeng, belah hui, mempam bias, 

ngerujung level sedang, ngerujung level rendah, lipetto, jong simpuh sembah. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, wawancara, dokumentasi dan tes praktik. 

 

3.3.1 Observasi 

Observasi dilaksanakan sebelum studi pendahuluan untuk mengetahui masalah 

yang akan diteliti, dan mengetahui keadaan subyek yang sebenarnya. Sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematikterhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian (Margono, 2010: 158). Observasi ini melibatkan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Observasi dilakukan secara observasi partisipan dengan cara 

mengambil bagian dari apa yang akan diamati. Dengan observasi partisipan ini, 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, karena dilakukan oleh observer 

dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di 

observasi (Margono, 2010: 161). Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi dengan cara melaksanakan pembelajaran seni tari di SMA Perintis 2 

Bandar 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 atau kecil (Sugiyono, 

2012:137). Wawancara ini dilakukan kepada siswa dan guru seni budaya, 
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wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dari informan yaitu guru 

seni budaya dan pembimbing kegiatan ekstrakurikuler yang berupa pembelajaran 

tari. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi perlu dilakukan, karena data yang akan di peroleh akan lebih 

akurat, dokumen yang dikumpulkan yaitu berupa tulisan, gambar, dan video. 

Setelah mendapatkan hasil yang dikumpulkan dari observasi akan lebih akurat 

dengan didukung oleh catatan-catatan atau data dalam pembelajaran tari sigeh 

penguten pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan, berupa laporan 

maupun gambar 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 sigeh penguten. 

Dalam instrument penelitian digunakan panduan observasi, panduan wawancara, 

dan panduan dokumentasi. 

1. Panduan observasi 

Lembar observasi digunakan peneliti pada saat melakukan pengamatan di 

lapangan secara langsung, tentang apa yang dilihat peneliti. 

 

 



36 

 

2. Panduan wawancara 

Lembar wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data – data 

tertulis dengan cara tanya jawab dengan guru seni budaya dan 7 siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari. 

3. Panduan dokumentasi 

Lembar dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto – 

foto ataupun video. 

 

Tabel 3.1 Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

No Aspek Yang diamati 

1 

 

 

 

II 

 

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

PEMBELAJARAN 

1. Memeriksa kesiapan siswa 

2. Melakukan kegiatan apersepsi 

 

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

Penguasaan Materi Pelajaran 

3. Menunjukan penguasaan materi pelajaran 

4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

5. Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki 

belajar 

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 

 

Pendekatan/ strategi pembelajaran 

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

yang akan dicapai 

8. Melakukan pembelajaran secara runtut 

9. Menguasai kelas 

10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

11. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

 

Pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran 

13. Menggunakan media secara efektif dan efesien 

14. Menghasilkan pesan yang menarik 

15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 
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D 

 

 

 

 

E 

 

 

 

F 

 

 

 

III 

 

Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

16. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

17. Menunjukan sikap terbukan terhadap respon siswa 

18. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar 

 

Penilaian proses dan hasil belajar 

19. Memantau kemajuan belajar selama proses 

20. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi/ tujuan 

 

Penggunaan bahasa 

21. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar 

22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 

 

PENUTUP 

23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa 

24. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/ pengayaan 

(kunandar, 2007:97) 

 

Tabel 3.2 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

No  Aspek yang dinilai P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

I 

1. 

2. 

II 

 

A. 

3. 

 

4. 

5. 

  

 

B. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

PRA PEMBELAJARAN 

Memeriksa kesiapan siswa 

Melakukan kegiatan apersepsi 

KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

Penguasaan materi pelajaran 

Menunjukkan penguasaan materi 

pelajaran 

Menyampaikan materi dengan 

jelas 

Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan 

Pendekatan/ strategi 

pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 

Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut 

Melaksanakan pembelajaran 

pemodelan 

a. Memerhatikan, guru dalam 
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9. 

 

 

C. 
 

 

10. 

 

11. 

 

D.  

 

12. 

 

13. 

 

 

E. 

14. 

 

15. 

 

F. 

16.  

 

17. 

 

ragam gerak tari Sigeh 

Penguten 

b. Menganalisis, guru 

memberikan pengarahan 

agar siswa menganalisis 

ragam gerak tari Sigeh 

Penguten dengan berdiskusi 

bersama kelompok. 

c. Berlatih, guru membimbing 

dan mengarahkan siswa agar 

berlatih dengan sungguh-

sungguh baik secara 

individu maupun 

berkelompok. 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan 

Pembelajaran yang memicu 

dan memelihara keterlibatan 

siswa 

Menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran 

Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar 

Penilaian proses dan hasil 

belajar 

Memantau kemajuan belajar 

selama proses 

Melakukan penilaian akhir 

sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 

Penggunaan bahasa 

Menggunakan bahasa lisan dan 

tulis secara jelas, baik, dan benar 

Menyampaikan pesan dengan 

gaya yang sesuai 

Penutup 

Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai 

bagian remidi/pengayaan 

 

 



39 

 

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 

Instrumen  ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan guru pada 

saat sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung tiap pertemuan. Apabila 

telah dilakukan maka kolom-kolom  ini akan diberi chek list sebagai penanda. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari 

lapangan (Maryati dan Suryawati, 2007: 111). Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini  adalah modifikasi dari Miles dan Huberman. 

Teknik tersebut antara lain : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori dan membuang 

yang tidak perlu (Sugiyono, 2014:247). Data dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pemilihan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk 

mengetahui pembelajaran tari sigeh penguten dalam kegiatan ekstrakuriler di 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Pelaksanaan pembelajaran yaitu aktivitas 

yang dilakukan guru dan siswa, dan penilaian guru terhadap hasil belajar 

siswa. 
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2. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data dalam penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian 

data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif 

(Sugiyono, 2014:249). Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penyajian data disusun 

untuk mendeskripsikan pembelajaran dan hasil pembelajaran tari sigeh 

penguten pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung.  

 

3. Penarikan Simpulan (Conclusion Drawing/Verivication) 

Simpulan dalam penelitian dekriptif kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa gambaran atau deskripsi 

suatu obyek dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau 

teori (Sugiyono, 2014:253). Simpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi 

yaitu mengamati aktivitas siswa yang dilakukan oleh guru selama proses 

pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung. 

 


