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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun 

rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan juga berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka (Sukmadinata, 2007: 72). Pada penelitian ini metode deskriptif kualitatif 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan metode ceramah dan metode 

demontrasi dalam pembelajaran tari Bedana siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Marga 

Tiga Kabupaten Lampung Timur. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran seni 

budaya dan siswa kelas VIII.1  yang berjumlah 36 siswa terdiri dari 14 siswa putra 

dan 22 siswa putri. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. Teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang strategis, karena tujuan pokok penelitian 

adalah mengumpulkan data.  Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

 

3.3.1 Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2007: 220). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru seni budaya dalam 

pembelajaran tari Bedana menggunakan metode ceramah dan metode demontrasi 

pada siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. 

Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu melakukan pra observasi 

kesekolah. 

 

Pra observasi merupakan observasi atau pengamatan yang dilakukan sebelum 

penelitian berlangsung. Pra observasi dalam penelitian ini yaitu kunjungan secara 

langsung kesekolah sebelum penelitian untuk mengetahui pembelajaran dan 

mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan solusi dan melakukan penelitian lebih lanjut. 
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3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deksriptif kualitatif maupun kuantitatif. Wawancara 

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik secara individual maupun 

kelompok (Sukmadinata, 2007: 216). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan Ibu Ripnatul Kasanah, S.Pd selaku guru seni budaya siswa kelas VIII.1 SMP 

Negeri 1 Marga Tiga, untuk menggali data yang berkaitan dengan pembelajaran seni 

tari di SMP tersebut. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik 

(Sukmadinata, 2007: 222). Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa 

foto dan video yang digunakan untuk mendokumentasikan pembelajaran tari Bedana 

siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur 

menggunakan metode ceramah dan metode demontrasi. Dokumentasi ini digunakan 

untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa panduan, diantaranya: 
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3.4.1 Panduan Observasi  

Panduan observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan 

yang berisi kisi-kisi yang akan diamati dalam proses penelitian. Agar dapat 

memperoleh data yang otentik, maka peneliti melakukan pencatatan atas apa yang 

dilihat dan didengar secara langsung pada saat pengamatan baik pada saat pra 

penelitian maupun penelitian. 

 

3.4.2 Panduan Wawancara 

Panduan wawancara dilakukan peneliti pada saat melakukan wawancara. Panduan ini 

berupa catatan lapangan berisi kisi-kisi pertanyaan mengenai data yang dibutuhkan 

selama penelitian. Alat bantu yang digunakan pada saat wawancara berupa alat tulis 

yaitu buku dan pena. 

 

3.4.3 Panduan Dokumentasi 

Panduan dokumentasi digunakan peneliti dalam mengumpulkan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan data penelitian berupa foto dan video yang menggunakan alat 

bantu berupa handphone. 

 

3.4.4 Tes Praktik 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa test praktik. Tes ini digunakan 

untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan mengenai 

pembelajaran tari Bedana. Data tes yang digunakan berupa data penguasaan materi 
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praktik siswa yang dinilai menggunakan pedoman penskoran dengan menggunakan 

panduan indikator penilaian yang ada. 

 

Tabel 3.1 Indikator penilaian tes praktik siswa dalam pembelajaran tari Bedana 

No Aspek Deskriptor Penilaian Skor 
Tingkat 

kemampuan 

Skor 

Maksimum 

1 Teknik 

gerak 

kepala 

Siswa mampu 

memperagakan ragam gerak 

tari Bedana dengan teknik 

gerak kepala yang tepat 

sesuai dengan yang diajarkan 

5 Baik sekali 5 

  Siswa mampu 

memperagakan 6-8 dari 9 

ragam gerak tari Bedana 

dengan teknik gerak kepala 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

4 Baik  

 

Siswa mampu 

memperagakan 3-5 dari 9 

ragam gerak tari Bedana 

dengan teknik gerak kepala 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

3 Cukup 

Siswa mampu 

memperagakan 1-2  dari 9 

ragam gerak tari Bedana 

dengan teknik gerak kepala 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

2 Kurang  

Siswa tidak mampu 

memperagakan gerak tari 

Bedana dengan teknik gerak 

kepala yang tepat sesuai 

dengan yang diajarkan 

1 
Kurang 

sekali 

 Teknik 

gerak 

tangan 

 

 

Siswa mampu 

memperagakan  ragam gerak 

tari Bedana dengan teknik 

gerak tangan yang tepat 

sesuai dengan yang diajarkan 

5 Baik sekali 5 
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Siswa mampu 

memperagakan 6-8 dari 9  

ragam gerak tari Bedana 

dengan teknik gerak tangan 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

4 Baik 

Siswa mampu 

memperagakan 3-5 dari 9 

ragam gerak tari Bedana 

dengan teknik gerak tangan 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

3 Cukup 

Siswa mampu 

memperagakan 1-2 dari 9 

ragam gerak tari Bedana 

dengan teknik gerak tangan 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

2 Kurang  

Siswa tidak mampu 

memperagakan gerak tari 

Bedana dengan teknik gerak 

tangan yang tepat sesuai 

dengan yang diajarkan 

1 
Kurang 

sekali 

 Teknik 

gerak 

kaki 

Siswa mampu 

memperagakan ragam gerak 

tari Bedana dengan teknik 

gerak kaki  

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

5 Baik sekali 

5 

Siswa mampu 

memperagakan 6-8 dari 9 

ragam gerak  gerak tari 

Bedana dengan teknik gerak 

kaki  yang tepat sesuai 

dengan yang diajarkan 

4 Baik 

Siswa mampu 

memperagakan 3-5 dari 9 

ragam gerak  gerak tari 

Bedana dengan teknik gerak 

kaki yang tepat sesuai 

dengan yang diajarkan 

3 Cukup 
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Siswa mampu 

memperagakan 1-2 dari 9 

ragam gerak  gerak tari 

Bedana dengan teknik gerak 

kaki yang tepat sesuai 

dengan yang diajarkan 

2 Kurang 

Siswa tidak mampu 

memperagakan gerak tari 

Bedana dengan teknik gerak 

kaki yang tepat sesuai 

dengan yang diajarkan 

1 
Kurang 

sekali 

2 Ketepatan 

hitungan 

Siswa mampu menarikan   

ragam gerak tari Bedana 

dengan hitungan yang tepat 

sesuai dengan yang diajarkan 

5 Baik sekali 

5 

Siswa mampu menarikan  6-

8 dari 9 ragam gerak tari 

Bedana dengan hitungan 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

4 Baik 

Siswa mampu menarikan  3-

5 dari 9 ragam gerak tari 

Bedana dengan hitungan  

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

3 Cukup 

  Siswa mampu menarikan 1-2 

dari  ragam gerak tari 

Bedana dengan hitungan 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

2 Kurang 

 
Siswa tidak mampu 

menarikan ragam gerak  tari 

Bedana dengan hitungan 

yang tepat sesuai dengan 

yang diajarkan 

1 
Kurang 

sekali 

3 Hafalan 

gerak 

Siswa mampu 

memperagakan urutan ragam 

gerak tari Bedana dari awal 

sampai akhir tanpa ada 

kesalahan 

5 Baik sekali 

5 

Siswa mampu 

memperagakan urutan ragam 

gerak tari Bedana akan tetapi 

tingkat kesalahan 1-2  kali 

4 Baik 
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pada 9 ragam gerak tari 

Bedana 

Siswa mampu 

memperagakan urutan ragam 

gerak tari Bedana akan tetapi 

tingkat kesalahan 3-5  kali 

pada 9 ragam gerak tari 

Bedana 

3 Cukup 

Siswa mampu 

memperagakan urutan ragam 

 gerak tari Bedana akan 

tetapi tingkat kesalahan 6-8  

kali pada 9 ragam gerak tari 

Bedana 

2 kurang 

Siswa tidak mampu 

memperagakan urutan gerak 

tari Bedana sehingga siswa 

terlihat tidak tertib dan tidak 

beraturan 

1 
Kurang 

sekali 

Skor maksimal  25 

 

3.4.5 Non Tes 

Teknik non tes digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tari Bedana dikelas dan aktivitas guru dalam mengajar dikelas 

menggunakan metode ceramah dan demontrasi.  

Tabel 3.2 Lembar pengamatan aktivitas siswa 

No Aspek Deskriptor Penilaian Skor 
Tingkat 

kemampuan 

Skor 

Maksimum 

1 Aktivitas 

visual 

Semua siswa 

memperhatikan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana  

5 Baik sekali 5 
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Semua siswa 

memperhatikan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana namun ada 

1-5 dari 36 siswa yang 

tidak memperhatikan  

4 Baik  

Semua siswa 

memperhatikan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana namun ada 

6-10 dari 36 siswa yang 

tidak dapat 

memperhatikan 

3 Cukup 

Semua siswa 

memperhatikan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana namun ada 

10-15 dari 36 siswa 

yang tidak dapat 

memperhatikan 

2 Kurang 

Siswa tidak 

memperhatikan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana 

1 
Kurang 

sekali 

2 Aktivitas 

mendengarkan 

Semua siswa 

mendengarkan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan  

tari Bedana 

5 Baik sekali 

5 
Semua siswa 

mendengarkan pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana namun ada 

1-5 dari 36 siswa yang 

yang tidak  

4 Baik 

  mendengarkan    
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Semua siswa 

mendengarkan pada 

saat guru menjelaskan  

dan mendemontrasikan 

tari Bedana namun ada 

6-10 dari 36 siswa yang 

tidak mendengarkan 

3 Cukup 

Semua siswa 

mendengarkan pada 

saat guru menjelaskan  

dan mendemontrasikan 

tari Bedana  

namun ada 10-15 dari 

36 siswa yang yang 

tidak mendengarkan 

2 Kurang 

Siswa tidak 

mendengarkan  pada 

saat guru menjelaskan 

dan mendemontrasikan 

tari Bedana 

1 
Kurang 

sekali 

3 Aktivitas 

motorik 

Semua siswa dapat 

memperagakan tari 

Bedana dengan baik 

sesuai dengan yang 

diajarkan 

5 Baik sekali 

5 

Semua siswa dapat 

memperagakan tari 

Bedana namun ada 1-5 

dari 36 siswa yang tidak 

dapat memperagakan 

dengan baik sesuai 

dengan yang diajarkan 

4 Baik 

Semua siswa mampu 

memperagakan tari 

Bedana namun ada 6- 

10 dari 36 siswa yang 

tidak dapat  

memperagakan dengan 

baik sesuai dengan yang 

diajarkan 

3 Cukup 
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Semua siswa mampu 

memperagakan tari 

Bedana namun ada 10-

15 dari 36 siswa yang  

tidak dapat  

memperagakan dengan 

baik dan tidak sesuai  

2 Kurang 

  dengan yang diajarkan   

 

Siswa tidak dapat 

memperagakan tari 

Bedana dengan baik 

dan sesuai dengan yang 

diajarkan 

1 
Kurang 

sekali 

Skor Maksimal  15 

Instrument ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aktifitas siswa dalam 

pembelajaran tari Bedana.  

 

Tabel 3.3 Lembar pengamatan aktivitas guru 

No Instrument kegiatan guru P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 Memberi apersepsi dan 

motivasi 

        

2 Memberitahukan KD untuk 

pembelajaran hari ini 

        

3 Memberitahukan indikator atau 

tujuan pembelajaran 

        

4 Menjelaskan kegiatan atau 

tugas yang harus dilakukan 

siswa 

        

5 Menerapkan metode ceramah 

dan demontrasi dalam 

pembelajaran 

        

6 Memfasilitasi terjadinya 

interaksi antar siswa, siswa 

dengan guru dan atau siswa 

dengan berbagai sumber belajar 

        

7 Melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran 

        

8 Memfasilitasi siswa untuk 

berfikir kritis, menganalisis, 

memecahkan masalah dan 

bertindak tanpa rasa takut 
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9 Memfasilitasi siswa 

berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi 

belajar 

        

10 Memberi umpan balik positif 

kepada siswa 

        

11 Memberi konfirmasi melalui 

berbagai sumber terhadap 

pembelajaran siswa 

 

        

12 Berperan sebagai narasumber 

dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang 

mengalami kesulitan dengan 

bahasa baik dan santun 

        

13 Memberi acuan agar siswa 

dapat melakukan pengecekan 

hasil pembelajaran 

        

14 Memberi motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif 

        

15 Guru mengajukan pertanyaan 

untuk mengecek ketercapaian 

tujuan pembelajaran 

        

16 Menyimpulkan hasil belajar         

17 Memberi tugas untuk 

pertemuan berikutnya 

        

(Sumber: Instrumen Supervise Akademik Sertifikasi Guru) 

 

Keterangan: 

P1 = Pertemuan kesatu P5 = Pertemuan kelima 

P2 = Pertemuan kedua P6 = Pertemuan keenam 

P3 = Pertemuan ketiga P7 = Pertemuan ketuju 

P4 = Pertemuan keempat P8 = Pertemuan kedelapan 
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Instrument ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan guru pada saat 

sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan. Apabila telah 

dilaksanakan maka kolom-kolom ini akan diberi check list sebagai penanda. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Semua data 

dari pra penelitian hingga penelitian yang terkumpul selama penelitian selanjutnya 

akan dianalisis secara desriptif kualitatif guna mengetahui penguasaan tari Bedana 

siswa kelas VIII.1 SMP Negeri 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Langkah-

langkah dalam analisis data antara lain: 

1. Mengamati pembelajaran tari Bedana menggunakan metode ceramah dan 

demontrasi. 

2. Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan mengamati aktivitas guru selama pembelajaran 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru. 

3. Menganalisis hasil pembelajaran siswa menggunakan lembar indikator penilaian 

tes praktik siswa dalam pembelajaran tari Bedana. 

4. Menskor atau mempresentasikan hasil tes praktik siswa dalam pembelajaran tari 

Bedana menggunakan metode ceramah dan demontrasi menggunakan rumus dan 

tolok ukur sebagai berikut: 

                Skor siswa  

NS =                               x Skor ideal %  

                        Skor Maksimum 
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Keterangan: 

NS       = Nilai Siswa 

Skor ideal = 100 % 

 

 

 

Tabel 3.4 Tolok ukur penilaian 

Interval Persentasi Tingkat Penguasaan Keterangan 

85%-100% Baik sekali 

75%-84% Baik 

60%-74% Cukup 

40%-59% Kurang 

0%-39% Kurang sekali 

 (Nurgiantoro, 2001: 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


