
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian atau metode penelitian pendidikan yang digunakan dalam

melakukan penelitian ini adalah desktiptif kualitatif. Dipilihnya penelitian

kualitatif karena gejala-gejala informasi atau keterangan dari hasil pengamatan

selama proses berlangsung. Desain deskriptif kualitatif digunakan dalam

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan evaluasi formatif pada

pembelajaran tari Bedana di SMK Wiyata Karya.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah siswa pada kegiatan

ekstrakurikuler di SMK Wiyata Karya yang berjumlah 10 siswa .

Tabel 3.1. Daftar nama siswa anggota ekstrakurikuler Seni Tari SMK Wiyata
Karya Natar

NO Nama Inisial Kelas

1 Dewi Mutmainah DM X FARMASI
2 Deviana Revita DR X FARMASI
3 Maulita Arum MA X FARMASI
4 Neli Susanti NS X FARMASI
5 Risma Indah RI X FARMASI
6 Risa Septiani RS X FARMASI
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7 Rini Yulianti RY X FARMASI
8 Santi S X FARMASI
9 Sri Ningsih SN X FARMASI
10 Septi Yuniati SY X FARMASI

3.3. Metode 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 sebenanya. 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 prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012: 145).

Observasi yang digunakan adalah observasi berperan serta (participan

observation), sehingga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiono, 2012: 145).

Berdasarkan hasil observasi dalam kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari di SMK

Wiyata Karya Natar, diketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran hanya
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dilakukan latihan secara terus menerus tanpa diketahui siswa mana yang sudah

dan masih belum memahami materi yang diajarkan.

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. Teknik pengumpulan

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau

setudak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono,

2012:137).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data

dari informan yaitu guru seni budaya dan siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler tentang pembelajaran tari yang telah dijalankan selama ini.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sah dan bukan

berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang

sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah

foto-foto dan gambar rekaman video proses pembelajaran tari Bedana dalam

kegiatan ekstrakurikuler SMK Wiyata Karya.

3.3.4. Tes Praktik

Metode tes praktik yaitu memberikan tes kepada siswa untuk mengetahui

kemampuan mereka dalam suatu kegiatan pelajaran. Biasanya dilakukan setelah
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sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada anak-anak tes disusun dengan bentuk

tes objektif, tes diberikan kepada semua anak dengan bahan yang sama. Tes

praktik dimaksudkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu

kegiatan. Dalam tes praktik persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus

dikerjakan oleh siswa. Konsep tujuan pembelajaran yang menitik beratkan pada

tingkah laku siswa (perbuatan) sebagai output siswa yang dapat diamati (Sagala,

2011: 25).

Jenis tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menarikan

tari Bedana adalah dengan tes praktik yang dilakukan setiap akhir pembelajaran,

sehingga memacu siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh.

Tabel 3.2. Lembar Pengamatan Tes Praktik (Individu)
No Aspek Keterangan Skor Skor

Maksimal
1. Hafalan

Gerak
1. Siswa mampu memperagakan urutan ragam

gerak tari Bedana dari awal sampai akhir
tanpa ada kesalahan

5

5

2. Siswa memperagakan urutan ragam gerak
tari Bedana akan tetapi mengalami
kesalahan 1-2 kali

4

3. Siswa memperagakan urutan ragam gerak
tari Bedana akan tetapi mengalami
kesalahan 3-4 kali

3

4. Siswa memperagakan urutan ragam gerak
tari Bedana akan tetapi masih mengalami
kesalahan 5-6 kali

2

5. Siswa tidak hafal urutan ragam gerak tari
Bedana sehingga siswa tidak tertib gerak
dan tidak beraturan

1
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2. Ketepat-
-an
hitungan

1. Siswa memperagakan 9 ragam gerak tari
Bedana dengan ketepatan hitungan gerak
dan musik.

5

5

2. Siswa memperagakan 9 ragam gerak tari
Bedana 1-2 tidak sesuai dengan tempo,
irama serta hitungan setiap ragam gerak

4

3. Siswa memperagakan 9 ragam gerak tari
Bedana 3-4 tidak sesuai dengan tempo,
irama serta hitungan setiap ragam gerak

3

4. Siswa memperagakan 9 ragam gerak tari
Bedana 5-6 tidak sesuai dengan tempo,
irama serta hitungan setiap ragam gerak

2

5. Siswa memperagakan 9 ragam gerak tari
Bedana tidak sesuai dengan tempo, irama
serta hitungan setiap ragam gerak

1

Total Skor Maksimum 10

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

praktik dengan total skor keseluruhan berjumlah 10 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

80 – 100 Baik sekali
66 – 79 Baik
56 – 65 Cukup
40 – 55 Kurang Baik
30 – 39 Gagal

(Arikunto,2008:246)

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%



33

Tabel 3.4. Lembar Penilaian Aktivitas Siswa
N
o

Aspek Descriptor Penilaian Skor Skor
Maksimal

1. Visual
Activities

a. Seluruh siswa memperhatikan pada saat
guru mendemonstrasikan kemudian
siswa mampu menggerakkan atau ikut
mendemonstrasikan sesuai apa yang
telah disampaikan oleh model

5

5

b. Dari 10 siswa terdapat 1-2 siswa yang
tidak memperhatikan  pada saat guru
mendemonstrasikan sehingga siswa
tidak mampu menggerakkan atau ikut
mendemonstrasikan bersama-sama

4

c. Dari 10 siswa 3-5 siswa yang tidak
memperhatikan pada saat guru
mendemonstrasikan sehingga siswa
tidak mampu ikut mendemonstrasikan
dengan baik sesuai dengan apa yang
telah dicontohkan

3

d. Dari 10 siswa 6-7 siswa yang tidak
memperhatikan pada saat guru
mendemonstrasikan sehingga siswa
tidak mampu ikut mendemonstrasikan
dengan baik sesuai dengan apa yang
telah dicontohkan oleh guru

2

e. Seluruh siswa tidak memperhatikan
pada saat guru mendemonstrasikan
sehingga siswa tidak mampu ikut
mendemonstrasikan dengan baik sesuai
dengan apa yang telah dicontohkan oleh
model

1

2. Listening
Activities

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

5

5
b. Dari 10 siswa terdapat 1-2 siswa yang

tidak mendengarkan penjelasan guru
tentang materi urutan gerak dan
ketepatan gerak dengan musik, sehingga
siswa tidak mampu mendemonstrasikan

4
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sesuai dengan apa yang telah dijelaskan.
c. Dari 10 siswa terdapat 3-5 siswa yang

tidak mendengarkan materi urutan gerak
dan ketepatan gerak dengan musik yang
dijelaskan oleh guru, sehingga siswa
tidak mampu mendemonstrasikan sesuai
dengan apa yang telah dijelaskan oleh
guru

3

d. Dari 10 siswa 6-7 siswa yang tidak
mendengarkan materi urutan gerak dan
ketepatan gerak dengan musik yang
dijelaskan oleh guru, sehingga siswa
tidak mampu mendemonstrasikan sesuai
dengan apa yang telah dijelaskan oleh
guru

2

e. Seluruh siswa yang tidak mendengarkan
materi urutan gerak dan ketepatan gerak
dengan musik yang dijelaskan oleh guru,
sehingga siswa tidak mampu
mendemonstrasikan sesuai dengan apa
yang telah dijelaskan oleh guru

1

3. Motor
Activities

a. Seluruh siswa mampu memperagakan
ragam gerak yang di praktikkan oleh
guru

5

5

b. Dari 10 siswa terdapat 1-2 siswa yang
tidak mampu memperagakan gerak yang
dipraktikkan oleh guru

4

c. Dari 10 siswa terdapat 3-5 siswa yang
tidak mampu memperagakan gerak yang
dipraktikkan oleh guru

3

d. Dari 10 siswa terdapat 6-7 siswa yang
tidak mampu memperagakan gerak yang
dipraktikkan oleh guru

2

e. Seluruh siswa tidak mampu
memperagakan gerak yang dipraktikkan
oleh guru

1

Total Skor Maksimum 15

(Sardiman, 2004: 101)

Setelah skor aktivitas siswa didapat, maka dilakukan perhitungan untuk

mengetahui nilai aktivitas berdasarkan tiga aspek yang akan dijadikan indikator



35

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 dalam kegiatan ekstrakurikuler. Guru berperan aktif dalam

penggunaan evaluasi formatif pada pembelajaran tari Bedana.

Tabel 3.5. Lembar Pengamatan Aktivitas Guru
No Aspek yang dinilai P1 P2 P3 P4 P5 P6
I
1.
2.
II
A.
3.
4.

5.

B.
6.

7.
8..

C.

9.

10.

D.

PRA PEMBELAJARAN
Memeriksa kesiapan siswa
Melakukan kegiatan apersepsi
KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN
Penguasaan materi pelajaran
Menunjukkan penguasaan materi pelajaran
Mengaitkan materi dengan pengetahuan
lain
Mengaitkan materi dengan realitas
kehidupan
Pendekatan/ strategi pembelajaran
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi (tujuan) yang akan dicapai
Melaksanakan pembelajaran secara runtu
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
alokasi waktu yang direncanaka
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
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11.
12.

E.
13.

14.

F.
15.

16.

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

(Kusnandar, 2011: 97)

Keterangan :

P.1 = Pertemuan Pertama P.4 = Pertemuan Keempat

P.2 = Pertemuan Kedua P.5 = Pertemuan Kelima

P.3 = Pertemuan Ketiga P.6 = Pertemuan Keenam

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.

a. 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 langsung diinformasikan kepada

orang lain (Bodgan dalam Sugiyono, 2013:244). Data-data yang terkumpul

selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis disusun untuk

mendeskripsikan pembelajaran tari Bedana menggunakan evaluasi formatif dalam
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kegiatan ekstrakurikuler SMK Wiyata Karya. Langkah-langkah dalam analisis

data antara lain:

1) Mengamati aktifitas siswa selama proses pembelajaran tari Bedana dan

pelaksanaan evaluasi formatif.

2) Menganalisis hasil tes tari Bedana dengan menggunakan evaluasi formatif

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.

Tabel 3.6. Penentuan Patokan Dengan Persentase Untuk Skala Lima

Interval Persentase Tingkatan
Penguasaan

Keterangan

80 - 100 Baik sekali
66 - 79 Baik
56 - 65 Cukup
40 - 55 Kurang Baik
30 - 39 Gagal

(Arikunto,2008:246)

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, dokumentasi hasil tes praktik serta aktivitas dan guru.
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3.4. Tahap Pelaksanaan Evaluasi Formatif

Pada tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Langkah persiapan

Sebelum pembelajaran dilakukan ada beberapa hal yang harus

diperhatikan, diantaranya:

a. Siswa diminta untuk mengatur barisan yang memungkinkan semua

siswa dapat memerhatikan dengan jelas materi yang disampaikan

b. Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai siswa

c. Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan siswa, misalnya

siswa diminta untuk memerhatikan ketika guru mempraktikkan 4

ragam gerak tari Bedana, kemudian siswa memperagakan kembali

4 ragam gerak tersebut.

2. Langkah pelaksanaan evaluasi formatif

Pada langkah pelaksanaan evaluasi ada beberapa hal yang harus

diperhatikan, diantaranya:

a. Siswa diminta untuk memerhatikan dan mengikuti ketika guru

sedang memperagakan ragam gerak tari Bedana.

b. Siswa diminta untuk mengulang gerakan yang sudah disampaikan

oleh guru dengan gerakan yang sesuai yang disampaikan tanpa

bantuan dari guru.

c. Siswa mempraktikkan kembali ragam gerak yang telah dipelajari

untuk dievaluasi oleh guru.
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d. Guru kembali mempraktikkan ragam gerak yang telah dipelajari

dengan wajib diikuti siswa yang masih memperoleh nilai kurang

dan cukup, serta disarankan bagi siswa yang memperoleh nilai baik

dan sangat baik.


