
 
 

  

 

 

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 dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-

hal lain yang hasilnya sudah dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian 

(Sugiyono, 2008: 6).  

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan memaparkan apa yang 

terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data 

yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokan menurut jenis, sifat, atau 

kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan. (Arikunto, 

2010: 3) 
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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.  

Tujuan penelitian kualitatif diwarnai oleh adanya interaksi di dalam realitas. 

Untuk memaknai kegiatan interaktif ini peneliti seyogyanya langsung dengan para 

responden, antara lain dengan menginterviu dan mengobservasi dalam latar 

alamiah, agar beroleh pemahaman emik/menurut pandangan responden 

(Alwasilah, 2009: 103). 

3.2 Sumber Data 

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

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang berasal dari 

informan, yaitu Guru Seni Budaya di SMA N 3 Bandar Lampung, dan siswa 

dalam pembelajaran tari piring dua belas. Siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tari sebanyak 36  yang terdiri  dari 12 siswa laki laki dan 24 siswi 

perempuan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

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

Pengamatan secara langsung  pada pembelajaran tari di SMA N 3 Bandar 

Lampung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengamatan 

secara langsung terhadap pembelajaran seni tari disekolah. Melalui tahap 

observasi diharapkan dapat diperoleh data tentang pembelajaran tari piring 12 di 

SMA N 3 Bandar Lampung. Observasi dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung dengan guru seni budaya ibu dan salah satu siswa 

kelas X mengenai pembelajaran seni budaya. 

 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). Wawancara dilakukan tidak terstruktur, Adapun 

yang dimewawancarai guru seni budaya Rina Widiawati dan siswa yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran tari disekolah. 

 Pedodaman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan.  

Wawancara hanya dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari 
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informan yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru seni budaya, dan 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3.3.3 Dokumentasi 

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

transkip, buku, majalah, prasasti, 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 dengan 

cara pengambilan foto untuk mendapatkan informasi tentang sekolah yang diteliti 

dan proses pembelajaran tari pada SMA Negeri 3 Bandarlampung. 

   3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada 

penelitian pengambilan data, observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti itu 

sendiri. Dalam instrumen penelitian meliputi instrumen pengamatan aktifitas guru, 

instrumen penilaian aktifitas siswa dalam kelompok , instrumen tes praktik dan 

instrumen penggunaan metode demonstrasi. 

3.4.1 Instrumen Pengamatan Aktivitas Guru 

Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengecek dan melihat 

kegiatan guru di dalam kelas. Guru berperan aktif dalam penggunaan metode 

demontrasi dalam kegiatan pembelajaran tari  piring dua belas. 
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Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

NO Instrumen P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 Menarik perhatian  siswa         

2  Memberikan apersepsi (kaitan 

materi yang sebelumnya dengan 

materi yang akan disampaikan) 

        

3 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

diberikan 

        

4 Kejelasan artikulasi suara         

5 Bahan belajar disajikan sesuai 

dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP. 

        

6 Kejelasan dalam menjelaskan 

bahan belajar (materi). 
        

7 Kejelasan dalam memberikan 

contoh 

        

8 Kesesuaian metode dengan 

bahan belajar yang disampaikan 

        

9 Ketepatan dalam penggunaan 

alokasi waktu yang disediakan. 
        

10 Membagi kelompok yang 

tingkat kemampuan berbeda-

beda terdiri dari 36  peseta 

didikmenjadi 7 kelompok 

        

11 Mendemonstrasikan materi 

pelajaran tari piring dua belas  

yang dilakukan secara klasikal 

atau audiovisual 

        

12 Mengevaluasi hasil belajar 

melalui pemberian kuis tentang 

materi tari piring dua belas  

yang telah dipelajari. 

        

13 Melakukan penilaian terhadap 

penampilan tari piring dua 

belas  yang telah dipelajari 

sebagai hasil kerja masing-

masing kelompok. 

        

14 Memberikan penghargaan atas 

keberhasilan kelompok 

        

15 Meninjau kembali materi yang 

telah disampaikan 
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16 Memberikan kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

        

17 Memberi kesimpulan kegiatan 

pembelajaran 

        

 

Pada penilaian aktifitas guru ini menggunakan sistim ceklist dalam setiap 

penilaian, sehingga tidak memerlukan pensekoran dalam penilaian ini.  

3.4.2 Tes Praktik 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sampai sejauh mana 

keberhasilan mereka melakukan proses pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan 

tes aktifitas belajar siswa, dengan instrumen yang berupa lembar pengamatan tes 

praktik. Instrumen ini digunakan pada pertemuan kedelapan saat pengambilan 

nilai praktik dilaksanakan, Dengan uraian  sebagai berikut : 

Tabel 3.2 lembar pengamatan tes praktik  

 

No Aspek Deskriptor Skor Kriteria 

1 Wiraga a. siswa  mampu 

memeragakan urutan gerak 

tari piring dua belas  dari 

awal sampai akhir tanpa 

kesalahan 

5 Baik 

sekali 

b. Siswa  memeragakan urutan 

gerak tari  piring dua belas   

akan tetapi masih 

mengalami kesalahan 1-2 

kali pada enam ragam 

gerak. 

4 Baik 

c. Siswa  memeragakan urutan 

gerak tari  piring dua belas   

akan tetapi masih 

mengalami kesalahan 3-4 

kali pada enam ragam gerak 

3 Cukup  

d. Siswa  memeragakan urutan 2 Kurang 
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gerak tari  piring dua belas   

akan tetapi masih 

mengalami kesalahan 5-6 

pada enam ragam gerak 

e. Siswa  tidak hafal urutan 

gerak tari  piring dua belas   

sehingga siswi terlihat tidak 

tertib. 

1 Gagal  

2 Wirama a. Siswa  mampu 

memeragakan semua gerak 

tari  piring dua belas   

dengan ketepatan hitungan 

gerak dan musik. 

5 Baik 

sekali 

b. Siswa  memeragakan gerak 

tari  piring dua belas   1-2 

kali terlambat atau 

mendahului musik dan tidak 

sesuai dengan tempo, irama 

serta hitungan setiap urutan 

gerak. 

4 Baik 

c. Siswa  memeragakan gerak 

tari  piring dua belas   3-4 

kali terlambat atau 

mendahului musik dan tidak 

sesuai dengan tempo, irama 

serta hitungan setiap urutan 

gerak. 

3 Cukup 

d. Siswa  memeragakan gerak 

tari  piring dua belas   5-6 

kali terlambat atau 

mendahului musik dan tidak 

sesuai dengan tempo, irama 

serta hitungan setiap urutan 

gerak tidak senyum. 

2 Kurang 

e. Siswa  memeragakan gerak 

tari  piring dua belas   lebih 

dari 6 kali terlambat atau 

mendahului musik dan tidak 

sesuai dengan tempo, irama 

serta hitungan setiap urutan 

gerak. 

1 Gagal 

3 Wirasa a. Tersenyum dan pandangan 

kedepan. 

5 Baik 

sekali 

b. Tidak tersenyum dan 

pandangan kedepan 

4 Baik  

c. Tersenyum tetapi pandangan 

kebawah (menunduk). 

3 Cukup 

d. Tidak tersenyum tetapi 2 Kurang  
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pandangan kebawah 

(menunduk). 

e. Tidak tersenyum tetapi 

pandangan kebawah 

(menunduk), dan ekpresi 

wajah tegang. 

1 Gagal 

  Jumlah maksimum  15 

 

Hasil belajar gerak tari piring dua belas  siswi dapat diukur dengan lembar 

pengamatan tes praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 15 sehingga hasil 

belajar siswi dapat dilihat menggunakan patokan dengan perhitungan nilai untuk 

Skala lima, sebagai berikut : 

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, 2008 : 246) 

Setelah skor didapat, maka dilakukan perhitungan untuk siswi berdasarkan tiga 

aspek yang akan dijadikan indicator penilaian yaitu hafalan ragam gerak, 

ketepatan gerak dengan music dan kekompakan dalam kelompok saat siswi 

menari dengan pemberian skor yang sudah ditentukan pada tabel lembar 

pengamatan tek praktik yang memiliki skor maksimal 15. 

Selanjutnya setelah skor siswa diperoleh maka diolah menjadi nilai dengan rumus 

berikut.  

N = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 × skor ideal 
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       3.4.3 Non tes 

Teknik Nontes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas 

siswi dalam pembelajaran tari piring dua belas di dalam kelompoknya dan 

aktivitas guru dalammengajar di kelas dengan menggunakan metode demontrasi. 

Untuk memperoleh data tentang penggunaan metode demontrasi pada 

pembelajaran tari piring dua belas yang diamati pada lembar pengamatan 

aktivitas siswa dalam penentuan instrumen aktivitas siswa peneliti berkordinasi 

dengan guru terlebih dahulu mengenai instrumen penelitian yang di gunakan 

ketika pembelajaran tari yang akan berlangsung, instrumen aktivitas siswa sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa  

No Aspek Deskriptor Penilaian Skor Kriteria 

1 Visual 

Activities 

a. Seluruh siswa memperhatikan guru 

pada saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas.                                

5 

 

 

Baik 

Sekali 

b. Dari 36 siswa  terdapat 1-8 siswa 

yang tidak memperhatikan guru pada 

saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas. 

4 Baik  

c. Dari 36 siswa  terdapat 9-16 siswa 

yang tidak memperhatikan guru pada 

saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas. 

3 Cukup  

d. Dari 36 siswa  terdapat 17-24 siswa 

yang tidak memperhatikan guru pada 

saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas. 

2 Kurang  

e. Dari 36 siswa  terdapat lebih dari 24  

siswa yang tidak memperhatikan 

guru pada saat guru 

mendemonstrasikan pembelajaran 

tari piring dua belas. 

1 Gagal  

2. Listening 

Activities 

a. Seluruh siswa mendengarkan  guru 

pada saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas.                                

5 Baik 

sekali 
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b. Dari 36 siswa  terdapat 1-8  siswa 

yang tidak mendengarkan guru pada 

saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas. 

4 Baik  

c. Dari 36 siswa  terdapat 9-16  siswa 

yang tidak mendengarkan guru pada 

saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas. 

3 

 

 

 

Cukup  

d. Dari 36 siswa  terdapat 17-24  siswa 

yang tidak mendengarkan guru pada 

saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran tari piring dua belas. 

2 Kurang  

e. Dari 36 siswa  terdapat lebih dari 24  

siswa yang tidak mendengarkan 

guru pada saat guru 

mendemonstrasikan pembelajaran 

tari piring dua belas. 

 

1 Gagal  

3 Motor 

Activities 

a. Seluruh siswa mampu 

memperagakan ragam gerak tari 

piring dua belas dengan baik. 

5 Baik 

sekali  

b. Dari 36 siswa  terdapat 1-8  siswa 

yang tidak dapat memperagakan 

ragam gerak tari piring dua belas 

dengan baik. 

4 Baik  

c. Dari 36 siswa  terdapat 8-16  siswa 

yang tidak dapat memperagakan 

ragam gerak tari piring dua belas 

dengan baik. 

3 Cukup  

d. Dari 36 siswa  terdapat 17-24  siswa 

yang tidak dapat memperagakan 

ragam gerak tari piring dua belas 

dengan baik. 

2 Kurang  

e. Dari 36 siswa  terdapat lebih dari 24 

siswa yang tidak dapat 

memperagakan ragam gerak tari 

piring dua belas dengan baik. 

1 Gagal  

Total Skor Maksimum 15 

  

Setelah skor aktivitas siswi didapat, maka dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui nilai aktivitas berdasarkan tiga aspek yang akan dijadikan indicator 

penilaian aktivitas siswi yaitu visual activities, listening activities, dan motor 

activities pada saat proses pembelajaran di kelas dengan pemberian skor yang 
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telah ditentukan pada tabel yaitu lembar penelitian aktivitas siswa yang memiliki 

skor maksimum 15. Selanjutnya setelah skor aktivitas siswa diperoleh maka 

diolah menjadi nilai dengan rumus berikut. 

N = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 × skor ideal 

Tabel 3.5 Instrumen Penggunaan Metode Demonstrasi 

No Aspek P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1. Langkah Persiapan         

 a.  Merumuskan tujuan yang 

harus dicapai oleh siswa 

setelah proses demonstrasi 

        

b.  Mempersiapkan garis 

besar langkah-langkah 

demonstrasi yang akan 

dilakukan 

        

2. Langkah Pembukaan         

 a. Mengatur tempat siswa 

yang memungkinkan semua 

siswa dapat memperhatikan 

dengan jelas apa yang 

didemonstrasikan 

        

b. Mengemukakan tujuan 

yang harus dicapai siswa 

        

c. Mengemukakan tugas-tugas 

yang harus dilakukan siswa 

misalnya untuk mencatat 

dan memperhatikan hal 

yang dianggap penting dari 

pelaksanaan demonstrasi 

        

3. Langkah Pelaksanaan         

 a. Memulai demonstrasi 

dengan kegiatan yang 

merangsang siswa untuk 

berfikir, melalui pertanyaan 

yang menarik sehingga 

siswa tertarik 
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memperhatikan kegiatan 

demonstrasi 

b. Menciptakan suasana yang  

menyejukkan/rileks dengan 

menghindari suasana yang 

menegangkan 

        

c. Semua siswa mengikuti 

jalannya demonstrasi 

dengan memperhatikan 

reaksi seluruh siswa 

        

d. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya secara aktif 

mengenai apa yang telah 

didemonstrasikan 

 

        

4.  Langkah Mengakhiri         

 a. Memberikan tugas yang 

berkaitan dengan 

pelaksanaan demonstrasi 

dan proses pencapaian 

tujuan pembelajaran 

        

 b. Melakukan evaluasi 

bersama mengenai jalannya 

proses demonstrasi untuk 

perbaikan pada pertemuan 

selanjutnya 

        

 

 

3.5. 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 temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

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

metode demonstrasi pada pembelajaran tari piring dua belas di SMA Negeri 3 

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

1. Mengamati aktivitas siswi selama proses pembelajaran tari piring dua belas 

menggunakan metode demontrasi. 

2. Menganalisis hasil tes tari piring dua belas dengan menggunakan metode 

demonstrasi yang dianalisis menggunakan lembar pengamatan tes praktik 

dengan baik dan benar. 

3. Member nilai hasil tes praktik Proses penerapan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran tari piring dua belas pada pembelajaran tari di SMA Negeri 

Bandar Lampung, dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

N = 
𝑺𝒌𝒐𝒓  𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓  𝑴𝒂 𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 × skor ideal 

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

belajar siswi dalam pembelajaran tari piring dua belas. 

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

yang pokok yang sesuai untuk dianalisis 

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

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

aktivitas siswi dan guru. 

 


