
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Desain 

deskriptif adalah desain yang digunakan untuk memaparkan secara sistematis 

fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang 

secara aktual, dan cermat. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk 

bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang dinyatakan 

dalam kata-kata. Analisis data pada penelitian ini bersifat human instrumen, yaitu 

peneliti itu sendiri untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki 

bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, 

memotret dan mengkonstruksikan situasi yang diteliti menjadi lebih jelas karena 

dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data Sugiono (2011: 15). 

 

 3.2. Sumber Data 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru seni tari di kelas VIII C SMP LBPKK 

yaitu Sri Wigianingsih, S.Pi dan siswa siswi kelas VIII C di SMP dengan jumlah 

siswa 8 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni peneliti 

mengamati proses pembelajaran, dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat secara 
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langsung (hanya mengamati saja). Teknik ini dikombinasikan dengan teknik 

catatan lapangan, peneliti menggunakan catatan lapangan agar data yang 

dikumpulkan dapat terorganisasi dengan baik. Catatan lapangan merupakan alat 

bantu yang sangat penting digunakan oleh pengamat pada saat melakukan 

pengamatan. Catatan lapangan adalah catatan tulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif Nasution (1992: 54). Teknik ini 

digunakan untuk mencatat semua gerakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

Catatan deskriptif berupa catatan tentang semua ragam tarian kreasi yang 

diajarkan  pada saat proses pembelajaran berlangsung serta dokumentasi berupa 

foto dan video. Penelitian dilakukan sampai peneliti memperoleh data yang 

cukup. Peneliti berada pada satu tempat dengan objek yang akan diteliti. Peneliti 

berada di ruang kelas bersama guru dan siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan secara intensif mengenai gerak tari 

kreasi pada saat proses pembelajaran siswa kelas VIII C di SMP LB PKK tahun 

pelajaran 2012-2013. Teknik pengumpulan data  melalui cara sebagai berikut: 

 a. Wawancara  

Wawancara dibuat berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber 

seperti halnya kepada Kepala Sekolah dan guru seni budaya secara langsung.  

Wawancara yang digunakan adalah wawancara berpedoman yaitu peneliti telah 

menyajikan pertanyaan yang akan diajukan kepada guru seni budaya tentang 

bagaimana proses pembelajaran tari kelas VIII C di SMP LB PKK Sukarame serta 

menanyakan pertanyaan. 
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b.Observation (Pengamatan) 

 

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis dan dalam 

penelitian ini menggunakan jenis observasi pengamatan. Pelaksanaan observasi di 

SMP LBPKK dimulai pada saat awal pertemuan Jumat 2 November 2012 untuk 

meminta izin penelitian kemudian diperkenalkan kepada Ibu Sri guru seni budaya 

khususnya seni tari untuk mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran 

seni tari yang ada di sekolah. 

c. Dokumentasi 

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam 

penelitian ini menggunakan dokumentasi berbentuk video, catatan lapangan dan 

foto-foto selama proses pembelajaran dan pada saat penilaian praktik dalam 

rangka untuk mereview kegiatan pembelajaran dan memperoleh data yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran gerak siswa. Kemudian data video, catatan 

lapangan dan foto diperkuat oleh adanya pengamatan aktivitas belajar siswa 

dalam belajar gerak tari kreasi. 

 

3.3.1 Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data 

berarti menggolongkan dalam pola ,tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi 

artinya memberikan makna kepada analisis,menjelaskan pola atau 

kategori,mencari hubungan antara berbagai konsep Nasution (1992: 126). Analisis 

data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
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diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  

 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit–unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain Sugiyono, (2011: 335). Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (WettyS, 2008: 90-92) yang 

menyatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara  bersamaan mencangkup 

tiga kegiatan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan 

kesimpulan (verifikasi). Analisis data seperti ini dinamainya dengan analisis data 

model alir. untuk jelasnya digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian data peneliti  

           Gambar: 3.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Alir 

 

 

                                      

                                      Masa pengumpulan data  

                                 ------------------------------------- 

                                   REDUKSI DATA 

      

 Antisipasi                        Selama                      Pasca 

          

 

                                    PENYAJIAN DATA 

 

                                                   Selama                     Pasca 

 

  PENARIKAN KESIMPULAN/VERIFIKASI 

 

                                                  Selama                       Pasca 

= ANALISIS 
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Analisis data model alir ini, diawali dengan data muncul deskripsi kata-kata atau   

 

rangkain kata, dapat juga berupa kalimat yang jelas bukan rangkaian angka. 

Kemudian reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara 

terus-menerus selama berada di lokasi penelitian.  Reduksi bukan terpisahkan dari 

analisis. Peneliti memilih data yang dikode dan mana yang dibuang. Informasi apa 

yang sedang berkembang, semuanya merupakan pilihan-pilihan analis. Penyajian 

data merupakan alur terpenting kedua. 

 

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan. 

Adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian lebih banyak 

mengacu pada teks naratif dan akan dilakukan penyederhanaan pada informasi 

yang bersifat kompleks. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan pada 

permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti atau makna dari model 

pembelajaran  tari kreasi di SMP LBPKK Sukarame dalam metode imitasi. 

Peneliti sudah mengawali mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan 

yang mungkin menyebabkan alur sebab akibat, dan dalam bentuk proposisi. 

Penarikan kesimpulan disusun berdasarkan pola-pola induktif yaitu diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Sesudah itu, makna-makna muncul dari data perlu 

diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya melalui check dan 

crosscheck. Penganalisisan data yang mengacu pada sebuah model interaktif  

(Miles dan Huberman, 1992: 23), membedakan kegiatan analisisi menjadi empat 

tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
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kesimpulan seperti yang terungkap pada (gambar 3.1). Tahap-tahap tersebut akan 

mudah dipahami, peneliti sajikan dalam tabel 3.1 

No Tahap 

Analisis 

Keterangan 

1 Pengumpulan  

Data 

Proses yang diawali dengan data yang dikumpul berupa 

deskripsi kata-kata atau rangkaian kata dan dapat juga 

berupa kalimat-kalimat sebuah narasi,yang jelas bukan 

rangkaian angka. Dilakukan dengan menggunakan 

instrument observasi dan wawancara yang telah 

diketahui reabilitasnya. 

 

2 Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstarkan, dan tranformasi data kasar yang muncul 

dari data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang 

tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara 

terus-menerus selama berada dilokasi penelitian. 

Reduksi data tidak terpisahkan dari analisis. 

 

3 Penyajian Data  Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengampilan tindakan. Penyajian lebih 

banyak mengacu pada teks naratif dan akan dilakukan 

penyederhanaan pada informasi bersifat kompleks. 

4 Penarikan  

Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan disusun  berdasarkan pola-pola 

induktif yaitu diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dan data perlu diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya melalui check dan 

crosscheck. 

 

 

 

3.3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini, kualitatif adalah instrumen penelitian 

berkenaan dengan validitas dan relibilitas, instrumen dan kualitas pengumpulan 

data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

Sugiyono (2011: 305). Dalam penelitian ini, digolongkan menjadi empat bagian, 

yaitu (1) Instrumen yang berkaiatan dengan rencana pembelajaran (RPP), yang 

digunakan untuk mengobservasi hasil rencana pembelajaran yang disusun oleh 
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guru. (2) Instrumen yang digunakan untuk mengamati pembelajaran tari kreasi 

yang dilaksanakan oleh guru. (3) Instrumen aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tari kreasi yang diberikan oleh guru. (4) Instrumen untuk mengukur 

hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran tari kreasi. Instrumen-instrumen 

tersebut disajikan melalui bentuk tabel seperti di bawah. 

 

Tabel: 3.2 Instrumen Penilaian Perencanaan Pembelajaran (IPPP) 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator  Skor 

guru 

Skor 

Maksimal  

1. Kejelasan 

perumusan tujuan 

pembelajaran 

(tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

dan perilaku hasil 

belajar ) 

1. Apabila seluruh tujuan 

pembelajaran pada RPP telah 

dilaksanakan dengan baik 

seperti memberi materi dan 

mengajarkan gerak tari  

2. Apabila seluruh tujuan 

pembelajaran pada RPP telah 

dilaksanakan dengan baik tetapi 

tidak secara keseluruhan hanya 

memberi materi tanpa 

mengajarkan gerak tari  

3. Apabila seluruh tujuan 

pembelajaran pada RPP tidak 

dilaksanakan dengan baik dan 

tidak secara keseluruhan 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 Pemilihan materi 

ajar (sesuai 

dengan tujuan dan 

karakteristik 

peserta didik) 

1. Apabila pemilihan materi ajar 

telah sesuai dengan karakteristik 

siswa dan dapat ditangkap atau 

dicerna oleh siswa 

2. Apabila pemilihan materi ajar 

telah sesuai dengan karakteristik 

siswa tetapi tidak dapat 

ditangkap atau dicerna oleh 

siswa  

3. Apabila pemilihan materi tidak 

sesuai dengan karakteristik 

siswa dan tidak dapat ditangkap 

atau dicerna oleh siswa 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

3 

3 Pengorganisasian 

materi ajar 

(keruntutan, 

sistematika materi 

dan kesesuaian 

dengan alokasiu 

waktu) 

1. Apabila pengorganisasian 

materi ajar telah sesuai dengan 

alokasi waktu dan berjalan 

sesuai dengan yang telah 

dirancang pada RPP  

2. Apabila pengorganisasian 

materi ajar telah sesuai dengan 

alokasi waktu tetapi tidak 

3 

 

 

 

 

2 

 

3 
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berjalan dengan yang telah 

dirancang pada RPP 

3. Apabila pengorganisasian 

materi ajar tidak sesuai dengan 

alokasi waktu dan tidak berjalan 

dengan yang telah dirancang 

pada RPP 

 

 

 

1 

4 Pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran(sesu

ai dengan tujuan, 

materi, dan 

karakteristik 

pesertan didik 

1. Apabila pemilihan media 

pembelajaran sesuai dengan 

tujuan materi dan karakteristik 

peserta didik  

2. Apabila pemilihan media 

pembelajaran sesuai dengan 

tujuan materi tetapi tidak sesuai 

dengan karakteristik peserta 

didik 

3. Apabila media pembelajaran 

tidak sesuai dengan tujuan 

materi dan karakteristik peserta 

didik 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

3 

5 Kejelasan skenario 

pembelajaran 

(langkah-langkah 

kegiatan 

pemeblajaran : 

awal, inti dan 

penutup) 

1. Apabila kejelasana skenario 

pembelajaran sesuai dengan 

langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dari awal, inti dan 

penutup 

2. Apabila kejelasan skenario 

pembelajaran sesuai dengan 

langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran tetapi tidak sesuai 

dari awal, inti dan penutup  

3. Apabila kejelasan skenario 

pembelajaran tidak sesuai 

dengan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dari 

awal, inti dan penutup 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

3 

6 Kerincian skenario 

pembelajaran 

(setiap langkah 

tercermin 

strategi/metode 

dan alokasi waktu 

pada setiap tahap) 

1. Apabila kerincian skenario 

pembelajaran terlihat strategi 

atau metode dan alokasi waktu 

telah berjalan sesuai pada RPP 

2. Apabila kerincian skenario 

pembelajaran terlihat strategi 

atau metode berjalan sesuai 

dengan RPP tetapi alokasi 

waktu tidak sesuai pada RPP 

3. Apabila kerincian skenario 

pembelajaran terlihat strategi 

atau metode dan alokasi waktu 

tidak sesuai dan tidak berjalan 

lancar tidak sesuai pada RPP 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

3 

7 Kesesuian teknik 

dengan tujuan 

pembelajaran 

1. Apabila kesesuaian teknik 

dengan tujuan pembelajaran 

sudah sesuai pada RPP dan 

3 

 

 

3 



39 
 

berjalan sesuai rencana 

2. Apabila kesesuain teknik 

dengan tujuan pembelajaran 

sudah sesuai pada RPP tetapi 

tidak berjalan sesuai dengan 

rencana 

3. Apabila kesesuaian teknik 

dengan tujuan pembelajaran 

tidak sesuai pada RPP dan tidak 

berjalan sesuai rencana 

 

2 

 

 

 

 

1 

 Skor total    

 

 

Tabel: 3.3 Instrumen Pembelajaran Seni Tari Kreasi oleh Guru 

No Aspek Kegiatan Guru 

Setiap Minggu  

I PRAPEMBELAJARAN  

 1. Mempersiapkan siswa untuk belajar  1 2 3 4 5 

 2. Melakukan kegiatan  1 2 3 4 5 

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A Penguasaan materi pembelajaran 

 1. Menunjukan penguasaan materi pembelajaran  1 2 3 4 5 

 2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

1 2 3 4 5 

 3. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  1 2 3 4 5 

B Pendekatan/strategi pembelajaran  

 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 

karakteristik siswa  

1 2 3 4 5 

 2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1 2 3 4 5 

 3. Menguasai kelas  1 2 3 4 5 

 4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

1 2 3 4 5 

 5. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif  

1 2 3 4 5 

 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 

1 2 3 4 5 

C  Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran  

 1. Menggunakan media secara efektif dan efesien 1 2 3 4 5 

 2. Menghasilkan pesan yang menarik 1 2 3 4 5 

 3. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5 

D  Pembelajaran Yang Memicu Dan Memelihara Keterlibatan Siswa 

 1. Menumbuhkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

 Total skor      
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Tabel 3.4 Instrumen Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Seni Tari 

Kreasi. 

 

No Aspek Indikator Skor Skor 

Maksi

mum 

1 Visual 

activities 

a) Siswa memerhatikan guru pada saat 

guru mendemonstrasikan kemudian 

siswa mampu menggerakkan atau 

ikut mendemonstrasikan de-ngan 

baik sesuai apa yang telah 

dicontohkan oleh guru mata 

pelajaran 

3 

 

 

 

 

 

3 

b) Siswa memerhatikan guru pada saat 

guru mendemonstrasikan akan 

tetapi siswa sulit untuk memahami 

gerak sehingga siswa tidak dapat 

menggerakkan dengan baik atau 

tidak sesuai dengan yang 

dicontohkn oleh guru 

2 

 

c) Siswa tidak memerhatikan guru 

pada saat guru mendemonstrasikan 

sehingga  siswa sulit untuk 

memahami gerak dan  siswa tidak 

dapat menggerakkan dengan baik 

atau tidak sesuai dengan yang 

dicontohkn oleh guru 

1 

2 Listening 

activities 

a) Siswa mendengarkan uraian 

hitungan ragam gerak tari kreasi 

yang dijelaskan guru dan siswa 

memeragakan gerak sesuai dengan 

ketepatan hitungan gerak yang 

dijelaskan guru 

3 

 

 

 

 

 

3 

b) Siswa mendengarkan uraian 

hitungan ragam gerak tari kreasi 

yang dijelaskan guru tetapi siswa 

tidak dapat memeragakan gerak 

sesuai dengan ketepatan hitungan 

gerak yang dijelaskan guru 

2 

c) Siswa tidak mendengarkan uraian 

hitungan dan tidak dapat 

memeragakan gerak sesuai dengan 

ketepatan hi-tungan gerak yang 

dijelaskan guru 

1 
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3 Motor  

activities 

1. Siswa melakukan percobaan gerak 

tari kreasi dan hasilnya sudah sesuai 

dengan gerakkan yang baik dan 

tepat sesuai dengan yang 

dicontohkan  oleh guru 

3 

 

 

 

 

 

 

2. Siswa melakukan percobaan gerak 

tari kreasi  tetapi hasil-nya tidak 

sesuai dengan yang dicontohkan 

oleh guru 
 

2 

3. Siswa tidak melakukan percobaan 1 

4 Emotional 

activities 

a) Siswa melakukan percobaan 

membuat gerakan tari dengan 

gembira dan semangat 

 

3 

3 

b) Siswa melakukan percobaan 

membuat gerakan tari dengan 

gembira tetapi tidak semangat dan 

hanya bermain-main 

 

2 

 

 

 

c) Siswa melakukan percobaan 

membuat tarian dengan tidak 

gembira dan tidak semangat 

1 

Total Skor  12 

3 
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Tabel 3.5 Pengamatan Tes Praktik  Tari Kreasi 

 
No Aspek Indikator Skor Total 

Skor 

1  Teknik gerak 

melenggang  

1. Jika siswa dapat melakukan 

gerak melenggang dengan kaki 

dan tangan luwes  

2. Jika siswa dapat melakukan 

gerak melenggang dengan kaki 

luwes tetapi tangan tidak luwes 

3. Jika siswa dapat melakukan 

gerak melenggang dengan kaki 

dan tangan tidak luwes  

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 Teknik gerak 

khenui 

melayang  

1. Jika siswa dapat melakukan 

gerak khenui melayang dengan 

tangan lurus depan dada dan 

beregrak luwes  

2. Jika siswa dapat melakukan 

gerak khenui melayang dengan 

tangan lurus depan dada tetapi 

gerak tidak luwes atau kaku  

3. Jika siswa dapat melakukan 

gerak khenui melayang dengan 

tangan tidak depan dada dan 

tidak luwes  

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

3 

3  Teknik gerak 

ukel  

1. Jika siswa dapat menggerakan 

jari-jari dan pergelangan tangan 

secara luwes  

2. Jika siswa dapat menggerakan 

jari-jari secara luwes tetapi 

pergelangan tangan kaku  

3. Jika siswa dapat menggerakan 

jari-jari dan pergelangan tangan 

tidak luwes  

3 

 

 

2 

 

 

1 

3 
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3.3.3 Langkah-Langkah Pemberian Skor Penilaian. 

Langkah-langkah pemberian skor dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.  

a) Pemberian skor RPP yang dibuat oleh guru melalui instrumen yang sudah 

direncanakan oleh peneliti (halaman 37)  

b) Pemberian skor terhadap guru mengajar  diperoleh dari lembar observasi 

yang diamati selama kegiatan pembelajaran tari dengan menggunakan 

metode imitasi (halaman 39) 

c) Pemberian skor terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran tari kreasi 

dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa (halaman 40) 

d) Pemberian skor terhadap hasil belajar gerak tari kreasi dengan meng-

gunakan lembar pengamatan test praktik  (halaman 42) 

e) Menentukan skor yang diperoleh lalu mencari nilai rata-rata dengan rumus 

seperti di bawah. 

Skor Total  
                   

             
 x Skor Ideal (100) 

Setelah itu dikonfirmasikan ke tolak ukur penilaian sebagai berikut. 

 

Tabel: 3.6 Tolok Ukur Penilaian yang Berkaitan dengan Penskoran Skala Lima 

 

Interval Persentase 

Tingkat Penguasaan 
Keterangan 

       85 %  - 100 %        Baik Sekali 

       75 %  -   84 %        Baik 

       60 %  -  74 %        Cukup 

       40 %  -  59 %         Kurang 

         0 %  -  39 %        Gagal 

(Sumber: Nurgiyantoro, 1988:363) 
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Penentukan nilai aktivitas siswa digunakan tolak ukur berskala tiga seperti tabel di 

bawah.  

Tabel: 3.7 Tolok Ukur Penilaian Aktivitas Siswa Berskala Tiga 

 

Interval Keterangan 

0 - 30        Kurang 

31 -60        Cukup 

61-100        Bagus 

(Sumber: Muslich, 2011:54) 

   

 

 

 


