
 
 

 

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Dipilihnya jenis penelitian 

deskriptif kualitatif karena gejala-gejala informasi atau keterangan dari hasil 

pengamatan selama proses penelitian berlangsung mencirikan naturalistik yang 

menunjukan pelaksanaan penelitian ini terjadi secara ilmiah, dalam situasi normal 

yang tidak dimanipulsi keadaan dan kondisinya, kemudian dikumpulkan data 

berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagai mana  adanya,tanpa dipengaruhi 

dengan sengaja  (Kaelan,2012: 18). 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan tidak mengubah, menambah 

atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian dan 

memaparkan apa yang terjadi dalam  bentuk laporan penelitian secara lugas, 

seperti apa adanya (Sugiyono, 2012: 3). 

 

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifatinduktif/ 

kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2012: 9). 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

untuk mengetahui bagaimana metode pemodelan dalam pembelajaran tari bedana 

pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Sumberjaya. Kemudian 

memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi saat berlangsungnya penelitian, 

sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. 

 

3.2 Sumber Data 

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

informan, yaitu guru seni budaya di SMP Negeri 1 Sumberjaya dan 12 siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan kegiatan yang penting. Teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang strategis, karena tujuan penelitian yaitu 

mengumpulkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

 

3.3.1 Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan atau observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis (Hadi dalam 

Sugiyono, 2012: 145). Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan 

bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini 

melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan ekstrakurikuler di SMP 
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Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. Sebelum melaksanakan observasi, akan 

dilakukan pra observasi ke sekolah terlebih dahulu. 

 

Observasi dalam penelitian ini yaitu kunjungan langsung ke sekolah sebelum 

penelitian dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung di 

lapangan kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga memudahkan 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara juga digunakan dalam teknik pengumpulan data. Wawancara 

digunakan apabila ingin dilakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Untuk mendapatkan data yang representatif baik 

data primer maupun sekunder, digunakan jenis deskipif kualitatif dengan teknik 

wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu sebagai bentuk komunikasi 

yang bertujuan memperoleh informasi (Sugiyono, 2012:194). 

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini pada guru yang mengajarkan 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu Hasril dan salah satu siswa yang mengikuti 

jalannya pembelajaran. Wawancara yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana 

pembelajaran tari yang telah diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP 

Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

 

3.3.3  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi sudah 
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lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

untuk meramalkan. 

 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memeroleh data tambahan 

yang berupa laporan gambaran, foto dan video yan diambil pada setiap 

pertemuan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

sekolah yang dijadikan tempat penelitian dan proses pembelajaran tari pada kelas 

ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

 

3.3.4 Tes Praktik (Perbuatan) 

Perolehan data tentang hasil belajar metode pemodelan dalam tari bedana pada  

siswa kelas ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat, digunakan 

tes praktik perbuatan atau produk gerak-gerak tari bedana. Untuk menyatakan 

gerak tari bedana yang dilakukan siswa sebagai hasil belajar digunakan instrumen 

yang berupa lembar pengamatan tes praktik, seperti dibawah ini: 

Tabel 3.1 Lembar Penilaian tes praktik individu 1 

No. 
Nama 

Ragam 

Gerak 

Ketentuan Gerak (kaki, 

tangan, sikap badan dan 

ekspresi) 

 

Keterangan Skor 
Kriteria 

1. Khesek 

Gantung 

1. Langkah kaki kanan ke 

depan, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Langkah kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 
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gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

3. Ayunkan kaki kanan ke 

samping kanan dengan 

sikap kaki jinjit, sikap 

tangan disikukan ke arah 

kanan sejajar bahu, badan 

tegak pandangan ke 

kanan dan tersenyum. 

 

4. Sikap kaki kanan ditekuk 

ke depan disikukan rata-

rata air, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan tegak dan 

tersenyum. 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak   

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 

2. Khesek 

Injing 

1. Langkah kaki kanan ke 

depan, langkah kaki 

kanan ke depan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Langkah kaki kiri, 

langkah kaki kanan ke 

depan, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

 

3. Sikap kaki kanan jinjit 

dan diletakkan di 

samping kaki kiri, sikap 

tangan kimbang, sikap 

badan tegak dan 

pandangan mengarah ke 

bawah atau menunduk 

dan tersenyum. 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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4. Sikap kaki kanan dibuka 

ke samping kanan, tangan 

kanan menyiku sejajar 

bahu, pandangan kembali 

menghadap ke depan dan 

tersenyum. 

3. Ayun 1. Langkah kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Langkah kaki kiri ke arah 

diagonal kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

3. Mundur kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

4. Angkat kaki kiri lalu 

diayunkan ke atas,  

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

5. Langkah kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak   

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

6. Langkah kaki kanan ke 

arah diagonal kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

7. Mundur kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

8. Angkat kaki kanan lalu 

diayunkan ke atas, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

4. Humbak 

Moloh 

1. Kaki kanan melangkah ke 

arah kanan, tangan 

berbentuk ‘L’ ke arah 

kanan dengan telapak 

tangan mengarah ke atas 

dengan jari dibuka hingga 

ke atas bahu, sikap badan 

mengikuti arah kaki dan 

tersenyum. 

 

2. Kaki kiri melangkah 

mengikuti di belakang 

kaki kanan lalu berjinjit, 

tangan berbentuk ‘L’ ke 

arah kanan hingga di 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 
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bawah bahu dengan 

telapak tangan mengarah 

ke atas dengan jari 

jempol dan tengah 

bertemu, sikap badan 

mengikuti arah kaki dan 

tersenyum. 

  

3. Kaki kanan melangkah ke 

arah kanan, tangan 

berbentuk ‘L’ ke arah 

kanan dengan posisi di 

atas bahu dengan telapak 

tangan mengarah 

kebawah dan jari tengan 

dan jempol bertemu , 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dan tersenyum. 

 

4. Kaki kiri melangkah 

mengikuti di samping 

kaki kanan lalu berjinjit, 

tangan berbentuk ‘L’ ke 

arah kanan hingga sejajar  

bahu dengan telapak 

tangan mengarah ke 

depan dan mengarah ke 

kanan, sikap badan 

mengikuti arah kaki dan 

tersenyum. 

 

5. Kaki kiri melangkah ke 

arah kiri, tangan 

berbentuk ‘L’ ke arah kiri 

dengan telapak tangan 

mengarah ke atas dengan 

jari dibuka hingga ke atas 

bahu, sikap badan 

mengikuti arah kaki dan 

tersenyum. 

 

6. Kaki kanan melangkah 

mengikuti di belakang 

kaki kiri lalu berjinjit, 

tangan berbentuk ‘L’ ke 

arah kiri hingga di bawah 

bahu dengan telapak 

tangan mengarah ke atas 

dengan jari jempol dan 

tengah bertemu, sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dan tersenyum. 

  

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Gagal 
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7. Kaki kiri melangkah ke 

arah kiri, tangan 

berbentuk ‘L’ ke arah kiri 

dengan posisi di atas 

bahu dengan telapak 

tangan mengarah 

kebawah dan jari tengan 

dan jempol bertemu , 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dan tersenyum. 

 

8. Kaki kanan melangkah 

mengikuti di samping 

kaki kiri lalu berjinjit, 

tangan berbentuk ‘L’ ke 

arah kiri hingga sejajar  

bahu dengan telapak 

tangan mengarah ke 

depan dan mengarah ke 

kanan, sikap badan 

mengikuti arah kaki dan 

tersenyum. 

 

5. Ayun 

Gantung 

1. Langkah kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Langkah kaki kiri ke arah 

diagonal kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan menghadap ke 

depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

3. Mundur kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Baik 

Sekali 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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senyum. 

 

4. Angkat kaki kiri lalu 

diayunkan ke atas rata-

rata air, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

5. Kaki diayunkan ke 

bawah, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

6. Kaki diayunkan ke atas, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

7. Kaki diayunkan ke 

bawah, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

8. Kaki diayunkan ke atas, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 
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6. Gelek 1. Angkat lalu 

mengayunkan kaki kanan 

ke atas, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Langkah kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

3. Langkah kaki kiri,tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

4. Langkah kaki kanan 

membuka ke arah kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

5. Mundur kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

6. Langkah kaki kanan 

menyilang kaki kiri 

depan, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

7. Langkah kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

Kaki kanan merapat kaki 

kiri kemudian berjinjit. 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan ke depan 

dengan ekspresi senyum. 

7. Belitut 1. Langkah kaki kiri 

menyilang kaki kanan ke 

samping kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Kaki kanan membuka ke 

samping kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

3. Langkah kaki kiri 

menyilang kaki kanan ke 

samping kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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4. Kaki kanan membuka ke 

samping kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

5. Langkah kaki kiri ke arah 

kiri, tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

6. Langkah kaki kanan 

berputar ke arah kiri, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

7. Langkah kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

8. Jinjit kaki kiri di samping 

kaki kanan, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mendak 

(merendah) mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. Kemudian 

diikuti gerakan ke 

samping kiri. 
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8. Jimpang 1. Langkah kaki kanan ke 

arah diagonal kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

2. Langkah kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

 

3. Mundur kaki kanan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

4. Langkah kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan mengikuti arah 

kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

5. Langkah kaki kanan 

berputar ke arah kiri 

belakang, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

6. Langkah kaki kiri 

menghadap ke belakang, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

7. Langkah kaki kanan 

berputar ke arah kiri 

menghadap ke depan, 

tangan dengan sikap 

kimbang (mengepal dan 

lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan mengikuti 

arah kaki dengan ekspresi 

senyum. 

 

8. Angkat kaki kiri merapat 

kaki kanan dengan kaki 

kiri berjinjit. tangan 

dengan sikap kimbang 

(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki), sikap 

badan ke arah depan 

dengan ekspresi senyum. 

9. Tahtim 1. Kaki kanan melangkah ke 

depan, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

2. Kaki kiri melangkah ke 

depan, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

3. Kaki kanan melangkah ke 

depan dengan sedikit 

mendak (merendah), 

tangan kanan memutar ke 

depan, pandangan 

mengarah ke depan dan 

tersenyum.  

 

4. Mundur kaki kiri, tangan 

dengan sikap kimbang 

a. Siswa mampu 

memeragakan 4 

ketentuan gerak 

 

b. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 3 

ketentuan gerak 

 

c. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 2 

ketentuan gerak 

 

d. Siswa hanya 

mampu 

memeragakan 1 

uraian gerak 

 

e. Siswa tidak 

mampu 

memeragakan 

ragam gerak 

sesuai dengan 

ketentuan gerak 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Baik 

Sekali 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Gagal 
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(mengepal dan lemah 

gemulai sesuai dengan 

langkah kaki),dan 

membalik-kan badan ke 

kiri dan tersenyum. 

 

5. Langkah kaki kanan 

dengan sedikit mendak 

(merendah), tangan kanan 

memutar ke depan, 

pandangan mengarah ke 

depan dan tersenyum. 

 

6. Membalikan badan ke 

kiri angkat kaki kanan 

jinjit, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

  

7. Maju kaki kiri badan 

merendah kaki kanan 

jinjit, tangan dengan 

sikap kimbang (mengepal 

dan lemah gemulai sesuai 

dengan langkah kaki), 

sikap badan menghadap 

ke depan dengan ekspresi 

senyum. 

 

8. Menarik kaki kanan ke 

sebelah kiri diteruskan 

dengan berjinjit (perem- 

puan), tangan dengan 

sikap sembah, sikap 

badan menghadap ke 

depan dan tersenyum 
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Tabel 3.2. Lembar Penilaian tes praktik individu 2 

 

No Aspek Keterangan Skor Kriteria 

1. 

 

 

 

 

 

 

Hafalan Urutan 

Gerak 

a. Siswa mampu memeragakan urutan 

gerak tari bedana dari awal sampai 

akhir tanpa ada kesalahan 

5 Baik Sekali 

Siswa memeragakan urutan gerak tari 

bedana akan tetapi mengalami 

kesalahan 1-2 kali pada sembilan 

ragam gerak 

4 Baik 

Siswa memeragakan urutan gerak tari 

bedana akan tetapi mengalami 

kesalahan 3-4 kali pada sembilan 

ragam gerak 

3 Cukup 

Siswa memeragakan urutan gerak tari 

bedana akan tetapi masih mengalami 

kesalahan 5-6 kali pada sembilan 

ragam gerak 

2 Kurang 

Siswa tidak hafal urutan ragam gerak 

tari bedana sehingga siswa tidak 

tertib gerak dan tidak beraturan 

 

1 Gagal 

2. Ketepatan 

Gerak dengan 

Musik 

a. Siswa memeragakan gerak tari 

bedana dengan ketepatan hitungan 

gerak dan musik. 

5 Baik Sekali 

Siswa memeragakan gerak tari 

bedana 1-2 tidak sesuai dengan 

tempo, irama serta hitungan setiap 

ragam gerak 

4 Baik 

Siswa memeragakan gerak tari 

bedana 3-4 tidak sesuai dengan 

tempo, irama serta hitungan setiap 

ragam gerak 

3 Cukup 

Siswa memeragakan gerak tari 

bedana 5-6 tidak sesuai dengan 
2 Kurang 
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tempo, irama serta hitungan setiap 

ragam gerak 

Siswa memeragakan gerak tari 

bedana tidak sesuai dengan tempo, 

irama serta hitungan setiap ragam 

gerak 

1 Gagal 

  Total Skor Maksimum 15  

 

Hasil belajar gerak tari bedana siswa dapat diukur dengan lembar pengamatan tes 

praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 15 sehingga hasil belajar siswa 

dapat dilihat menggunakan patokan dengan perhitungan presentase untuk skala 

lima, sebagai berikut. 

 Tabel.3.3 Penentuan Patokan Perhitungan Presentase untuk Skala Lima 

Interval Persentase Tingkatan 

Penguasaan 
Keterangan 

85%-100% Baik sekali 

75%-84% Baik 

60%-74% Cukup 

40%-59% Kurang 

0%-39% Gagal 

(Nurgiantoro,1988: 363) 

Setelah skor didapat, maka dilakukan perhitungan untuk siswa berdasarkan dua 

aspek yang akan dijadikan indikator penilaian yaitu hafalan gerak dan ketepatan 

gerak dengan musik pada saat menari. 

Nilai Siswa = skor siswa/ skor maksimum × 100% 

Contoh siswa dengan kode NN memperoleh skor dari tes praktik yaitu 14. Untuk 

menghitung nilai skor yang diperoleh berdasarkan rumus perhitungan tes. 

 

Nilai Siswa = (Skor siswa/ Skor maksimum) x 100% 
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Dengan demikian, jika disandingkan dengan tolak ukur patokan dengan 

perhitungan presentase untuk skala lima maka  NN  mendapat presentase baik 

sekali.  

 

3.3.5 Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data penelitian tentang aktivitas 

siswa dan guru dalam pembelajaran tari bedana melalui penggunaan metode 

pemodelan. 

Tabel.3.4 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa 

No Aspek Descriptor Penilaian Skor Kriteria 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 

Activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Seluruh siswa memerhatikan guru pada 

saat guru memeragakan ragam gerak tari 

bedana 

 

5 
Baik 

Sekali 

b. Dari 12 siswa terdapat 1-2 siswa yang 

tidak memerhatikan  pada saat model 

memeragakan gerak sehingga siswa 

tidak mampu menggerakkan atau ikut 

memeragakan kepada temannya 

 

4 Baik 

c. Dari 12 siswa 3-4 siswa yang tidak 

memerhatikan model pada saat model 

memeragakan gerak sehingga siswa 

tidak mampu ikut menggerakkan 

gerakan dengan baik sesuai dengan apa 

yang telah dicontohkan oleh model 

 

3 Cukup 

d. Dari 12 siswa 5-6 siswa yang tidak 

memerhatikan model pada saat model 

memeragakan gerak sehingga siswa 

tidak mampu ikut menggerakkan 

gerakan dengan baik sesuai dengan apa 

yang telah dicontohkan oleh model 

 

2 Kurang 

e. Seluruh siswa tidak memerhatikan 

model pada saat model memeragakan 

gerakan sehingga siswa tidak mampu 

ikut menggerakan gerakan dengan baik 

1 Gagal 
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sesuai dengan apa yang telah 

dicontohkan oleh model 

 

2 Listening 

Activities 

a. Seluruh siswa mendengarkan materi 

urutan gerak dan ketepatan gerak dengan 

musik yang dijelaskan oleh model dan 

seluruh siswa mampu menggerakan 

sesuai dengan apa yang telah dijelaskan 

oleh model 

 

5 
Baik 

Sekali 

b. Dari 12 siswa terdapat 1-2 siswa yang 

tidak mendengarkan penjelasan model 

tentang materi urutan gerak dan 

ketepatan gerak dengan musik, sehingga 

siswa tidak mampu menggerakan 

gerakan sesuai dengan apa yang telah 

dijelaskan. 

 

4 Baik 

c. Dari 12 siswa terdapat 3-4 siswa yang 

tidak mendengarkan materi urutan gerak 

dan ketepatan gerak dengan musik yang 

dijelaskan oleh model, sehingga siswa 

tidak mampu menggerakan gerakan 

sesuai dengan apa yang telah dijelaskan 

oleh model 

 

3 Cukup 

d. Dari 12 siswa 5-6 siswa yang tidak 

mendengarkan materi urutan gerak dan 

ketepatan gerak dengan musik yang 

dijelaskan oleh model, sehingga siswa 

tidak mampu menggerakan gerakan 

sesuai dengan apa yang telah dijelaskan 

oleh model 

 

2 Kurang 

e. Seluruh siswa yang tidak mendengarkan 

materi urutan gerak dan ketepatan gerak 

dengan musik yang dijelaskan oleh 

model, sehingga siswa tidak mampu 

menggerakan gerakan sesuai dengan apa 

yang telah dijelaskan oleh model 

 

1 

 

 

 

 

 

Gagal 

 

3. Motor 

Activities 

Seluruh siswa memeragakan gerak tari 

bedana dengan masing-masing 

kelompoknya sesuai dengan gerakan 

yang diajarkan oleh model 

 

5 
Baik 

Sekali 

a. Dari 12 siswa terdapat 1-2 siswa yang 

tidak memeragakan gerak tari bedana 
4 Baik 
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dengan masing-masing kelompoknya 

 

b. Dari 12 siswa terdapat 3-4 siswa yang 

tidak memeragakan gerak tari bedana 

dengan masing-masing kelompoknya 

 

3 Cukup 

c. Dari 12 siswa terdapat 5-6 siswa yang 

tidak memeragakan gerak tari bedana 

dengan masing-masing kelompoknya 

 

2 Kurang 

d. Seluruh siswa yang tidak memperagakan 

gerak tari bedana dengan masing-masing 

kelompoknya 

 

1 Gagal 

 15 

(Sadirman, 2004: 101) 

 

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 proses pembelajaran di kelas dengan pemberian skor yang 

sudah ditentukan pada tabel yaitu lembar penilaian aktivitas siswa yang memiliki 

skor maksimum 15. Selanjutnya, setelah skor aktivitas siswa diperoleh maka 

diolah menjadi nilai dengan rumus berikut. 

Nilai siswa = (Skor Siswa/Skor Maksimum) x 100% 

 

Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengecek dan melihat 

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

pemodelan pada pembelajaran tari bedana. 
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Tabel. 3.5 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

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

I 

1. 

2. 

II 

 

A. 

3. 

 

4. 

 

5. 

  

6. 

 

B. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

C. 
 

 

11. 

 

12. 

 

D.  

 

13. 

 

14. 

 

E. 

PRA PEMBELAJARAN 

Memeriksa kesiapan siswa 

Melakukan kegiatan apersepsi 

KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

Penguasaan materi pelajaran 

Menunjukkan penguasaan materi 

pelajaran 

Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan yang lain 

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. Menciptakan suasana yang 

menyenangkan 

b. Guru memeragakan ragam 

gerak tai bedana 

c. Guru mengelompokkan siswa 

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 
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15. 

 

16. 

 

F. 

17.  

 

 

18. 

 

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 

(Kunandar, 2011: 97) 

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 model pada 

saat sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung tiap pertemuan. Apabila 

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

3.4 Instrumen Penelitian 

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

observasi, dokumentasi, catatan harian, tes praktik dan nontes dilakukan oleh 

peneliti itu sendiri 

1. Panduan Observasi 

Lembar pengamatan (observasi) digunakan peneliti pada saat pengamatan, 

tentang apa saja yang dilihat dan diamati secara langsung. 

2. Panduan Dokumentasi 
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Panduan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto-foto 

dan video yang menggunakan alat bantu kamera foto atau handphone. 

 

Tabel. 3.6 Lembar Penilaian Menggunakan Metode Pemodelan 

No Aspek Keterangan Skor Kriteria 

1. Siswa memerhatikan 

guru  

Semua siswa 

memerhatikan ketika 

guru yang sedang 

memeragakan gerakan 

tari bedana 

5 Baik Sekali 

Ketika guru yang sedang 

memeragakan gerakan 

tari bedana akan tetapi 

terdapat 1-2 siswa yang 

tidak memerhatikan 

4 Baik 

Ketika guru yang sedang 

memeragakan gerakan 

tari bedana akan tetapi 

terdapat 3-4 siswa yang 

tidak memerhatikan 

3 Cukup 

Ketika guru yang sedang 

memeragakan gerakan 

tari bedana akan tetapi 

terdapat 5- 6 siswa yang 

tidak memerhatikan 

2 Kurang 

Ketika guru yang sedang 

memeragakan tari 

bedana akan tetapi 

semua siswa tidak ada 

yang memerhatikan 

1 Gagal 

2. Siswa memeragakan 

gerakan tari bedana 

bersama dengan guru 

Semua siswa mampu 

mengikuti gerakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar 

5 Baik Sekali 

Siswa mampu mengikuti 

gerakan tari bedana 

akan tetapi terdapat 1-2 

siswa yang belum dapat 

memeragakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar 

4 Baik 
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Siswa mampu mengikuti 

gerakan tari bedana 

akan tetapi terdapat 3-4  

siswa yang belum dapat 

memeragakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar 

3 Cukup 

Siswa mampu mengikuti 

gerakan tari bedana 

akan tetapi terdapat 5 -6 

siswa yang belum dapat 

memeragakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar 

2 Kurang 

Semua siswa tidak dapat 

mengikuti tari bedana 

dengan baik dan benar  

1 Gagal 

3 Siswa mengevaluasi 

ragam gerak tari 

bedana 

Siswa berlatih dengan 

sungguh-sungguh dan 

mampu memeragakan 

gerakan tari bedana 

dengan baik dan benar  

5 Baik Sekali 

Siswa berlatih dengan 

sungguh-sungguh dan 

mampu memeragakan 

gerakan tari bedana 

akan tetapi terdapat 1-5 

siswa yang belum dapat 

memeragakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar. 

4 Baik 

Siswa berlatih dengan 

sungguh-sungguh dan 

mampu memeragakan 

gerakan tari bedana 

akan tetapi terdapat 6-10 

siswa yang belum dapat 

memeragakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar. 

3 Cukup 

Siswa berlatih dengan 

sungguh-sungguh  dan 

mampu memeragakan 

gerakan tari bedana 

akan tetapi terdapat 11-

15 siswa yang belum 

dapat memeragakan 

dengan baik dan benar. 

2 Kurang 
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Semua siswa tidak dapat 

berlatih dengan 

sungguh-sungguh dan  

memeragakan tari 

bedana dengan baik dan 

benar dan benar. 

1 Gagal 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Tafsiran atau 

interprestasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau 

katagori. Data pada awal penelitian dan berlanjut terus sepanjang penelitian. 

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasil analisis disusun untuk mendeskripsikan penerapan 

metode pemodelan dan hasil belajar pada pembelajaran tari bedana pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:  

1) Mengamati aktifitas siswa dan model selama proses pembelajaran tari bedana 

dengan menggunakan metode pemodelan; 

2) Menganalisis hasil tes tari bedana dengan menggunakan model pembelajaran 

metode pemodelan yang dianalisis menggunakan lembar pengamatan tes 

praktik dengan baik dan benar; 

3) Memberi nilai hasil tes praktik siswa, dengan mrnggunakan rumus presentasi 

sebagai berikut. 

Nilai siswa = (Skor Siswa/Skor maksimum) x 100% 

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

hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari Bedana menggunakan tolak ukur 

sebagai berikut 
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Tabel.3.7 Penentuan Patokan Dengan Persentase Untuk Skala Lima 

Interval Persentase Tingkatan 

Penguasaan 
Keterangan 

    85%-100% Baik sekali 

75%-84% Baik 

60%-74% Cukup 

40%-59% Kurang 

0%-39% Gagal 

(Nurgiyantoro, 1988: 363). 

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

yang pokok yang sesuai untuk dianalisis; 

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

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

aktivitas siswa dan  model. 

 


