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BAB III 

 

 METODE PENELITIAN  

   

 

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai 

pemahaman. Metode penelitian yaitu cara-cara yang dilakukan tentang bagaimana 

langkah-langkah untuk meneliti suatu masalah. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan tujuannya, yaitu jenis metode penelitian terapan. 

Dalam suatu penelitian diperlukan metode atau pendekatan yang berguna untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang teliti. Pemilihan metode yang tepat turut 

menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena dalam metode penelitian dapat 

terlihat jelas mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan, serta arah dan tujuan dari 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model 

Problem Based Learning (PBL) ini dalam meningkatkan pembelajaran seni tari di kelas 

VII SMP N 15 Bandung. 

Sugiyono (dalam Skripsi Risa, 2008: 52), menyatakan bahwa: 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. 

 

Dalam metode penelitian yang dipaparkan di atas, adapun jenis-jenis metode yang 

diklasifikasikan berdasarkan, tujuan dan tingkat alamiyah objek yang diteliti. Sugiono 

(2010:9) mengungkapkan: 

Metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar ( basic 

research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan 

(research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, 

metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, 

survey dan naturalistik.  

 

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan menggunakan metode eksperimen, 

karena penelitian ini digunakan untuk mengujicobakan suatu model pembelajaran di 

dalam pembelajaran seni tari guna mencapai tujuan pembelajaran. Sesuai dengan 

pernyataan Sugiono (dalam Skripsi Risa, 2008:52), menyatakan bahwa „…metode 
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penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan… „.  Pada peneltian ini diusahakan mencari pengaruh dari proses 

pembelajaran yang akan dilakukan terhadap peserta didik sebagai objek penelitian.  

Mengemukakan pemaparan di atas, penelitian menggunkan metode quasi 

eksperimen yaitu untuk menguji cobakan salah satu model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL)dalam pembelajaran seni tari guna mencapai pembelajaran yang aktif 

sesuai dengan salah satu 18 karakter yang harus dimiliki peserta didik serta 

pembelajaran tersebut diaplikasikan ke dalam pendekatan scientific pada kurikulum 

2013. Penelitian memfokuskan kepada kelas VII A yang berjumlah 33 orang, hal 

tersebut dilakukan pada penelitian ini hanya mengambil satu kelas sempel yang sudah 

mewakili penelitian yang kan peneliti lakukan percobaan. 

 

A. Lokasi, Populasi,Sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian adalah SMPN 15 Bandung yang berada dijalan  Dr. Setia Budhi 

No.89 Kota Bandung. Sekolah ini merupakan sekolah yang mempelajari kesenian sunda 

termasuk seni tari serta mengadakan kegiatan ekstrakulikuler seni tari yang di 

selenggarakan setiap hari sabtu selain itu juga kegiatan ekstrakulikuler seni yang 

diantaranya, paduan suara, angklung, gamelan dan keterampilan melukis. Guru yang 

menjadi peneliti adalah peneliti sendiri, karena peneliti selain sedang melaksanakan 

kegiatan PLP berlangsung. Pengambilan tempat ini agar memudahkan dan melancarkan 

dalam melakukan penelitian.  

Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk mengembangkan kreativitas dan 

wawasan peserta didik dengan pembelajaran tari yang bervariati. Lokasi tersebut dipilih 

karena di samping yang sangat strategis untuk  melakukan penelitia dan SMP N15 

Bandung ini dianggap tepat sebagai tempat untuk menerapkan model Problem Based 

Learning (PBL), ini salah satu cara atau alternatif yang baik untuk pembelajaran seni 

tari, dalam mengembangkan kemampuan peserta didik baik secara teks dan konteks.  

2. Populasi 
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Dalam penelitian kuantitatif populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini 

yang menjadim objek penelitian yaitu kelas VII A sebagai refresentatif ( perwakilan ) 

dari objek yang akan diteliti sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah memenuhi 

syarat pada penelitian yang akan dilakukan. 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian menurut Arikunto (dalam Skripsi 

Risa, 2008: 60). Populasi yang diambil dalam penelitian adalah peserta didik kelas VII 

SMPN 15 Bandung. Hal ini didasarkan pernyataan bahwa upaya pendidikan dilakukan 

pada peserta didik Tingkat Menengah Pertama yang memilki ciri-ciri khusus . Oleh 

karena itu, dalam hal ini anak usia remaja  sekolah  menengah pertama merupakan 

subjek yang tepat sebagai dasar peletakan struktur perilaku kompleks yang harus 

dibangun sepanjang hidupnya untuk kehidupan selanjutnya yakni dalam upaya 

peningkatan prestasi belajar dalam pembelajaran seni tari melalui pendekatan scientific 

(ilmiah) berbasis Problem Based Learning (PBL).    

Tabel3.1 

Populasi Penelitian 

 

Kelas VII SMPN 15  

Bandung Jumlah 

10 kelas 339 

 

 

3. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Pada penelitian ini sampel yang 

digunakan yaitu kelas VII A dari 10 kelas VII yang ada di SMP N 15 Bandung. Hal 

tersebut dilakukan berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran seni tari kelas 

VII, serta hasil observasi yang telah dilakukan mengingat peserta didik kelas VII 

cenderung lebih aktif untuk menguji coba, khususnya dalam pembelajaran seni tari 

dibandingkan dengan kelas VIII dan IX. 
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Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Arikuto (dalam Risa, 

2008 : 60). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas VII 

SMPN 15 Bandung. Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Sampling Purposive adalah teknik penelitian sempel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampling Purposive yaitu dengan cara memilih peserta didik 

yang sekiranya dianggap dapat mendukung pelaksanaan penelitian.  

Sesuai pernyataan Sugiono (2013: 215) menyatakan bahwa: „Sampling Purposive 

adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu‟. Dalam hal ini yang menjadi 

sampel dalam penelitian adalah peserta didik kelas VII A yang berjumlah 33 orang. 

Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu dan dapat 

mendukung pelaksanaan penelitian. 

Adapun sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Nama Peserta didik 
Jenis Kelamin 

L/P 

1 Achmad Muzaki Laki-laki 

2 Agung Trilaksana Laki-laki 

3 Anggita Hana Putri Perempuan  

4 Annisa Dwi Rahayu Perempuan 

5 Arif Andrian Laki-laki 

6 Asep Zen Zaenul Millah Laki-laki 

7 Athiyya Yumna Arifa Perempuan 

8 Azmi Yasmina  Perempuan 

9 Difa Salmadhia Perempuan 

10 Divia Rachmadia Alifah Perempuan 

11 E Nasrul Nijam Laki-laki 

12 Elma Vionita Perempuan  

13 Fahra Ragita Musyafa Perempuan 
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14 Farsya Alarsy Perempuan  

15 Lutfiyah Restu Utami Perempuan  

16 M. Andi Mustofa Laki-laki 

17 M. Daffa Raihan  Laki-laki  

18 M. Fikri Akbar Laki-laki 

19 M. Rajasa Mahaputra B.R Laki-laki 

20 M. Resta Destyana  Laki-laki 

21 Nada Indah Pratiwi Perempuan  

22 Nefra Alifa Febriana Perempuan  

23 Ni Luh Melika Candra W.M Perempuan 

24 Rian Eka Saputra Laki-laki 

25 Rizki Dimulya Laki-laki 

26 Rizky Nur Ichsan Laki-laki 

27 Sandi Septian Rafi Saputra Laki-laki 

28 Sania Rahayu Perempuan  

29 Selvy Helvyana Perempuan  

30 Syihabuddin Laki-laki 

31 Taufik Hidayat Laki-laki 

32 Vaerell Arnoud Lokopessi Laki-laki 

33 Yunicka Dwi Hapsari Alamsyah Perempuan 

 

B. Desain penelitian 

Ketercapaian pembelajaran lebih ditekankan kepada kerjasama dan hubungan 

interaksi sosial yang dibangun oleh peserta didik dalam menciptakan sebuah tari kreasi 

melalui interprestasi peserta didik dalam menanggapi sesuai dengan stimulus yang 

diberikan yaitu permainan tebak kata. 

Campbeel dan Stanley (2013: 74) membagi jenis desain ini berdasarkan atas baik 

dan buruknya eksperimen, atau sempurna tidaknya eksperimen antara lain: 

1. Pre Experimental Desaign (eksperimen yang belum baik) 
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2. True Exsperimental Design (eksperimen yang dianggap sudah baik). 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 

eksperiment. Hal tersebut disebabkan sampel yang digunakan hanya satu, tanpa adanya 

kelas kontrol atau kelas pembanding. Alasan menggunakan desain eksperimen ini, 

karena pada pelaksanaannya tidak menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Hal tersebut dilakukan agar konsentrasi peneliti di dalam pelaksanaannya 

tidak terpecah, dan penelitian dapat dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Selanjutnya Sugiono menyatakan bentuk pre-eksperimental ada beberapa 

macam yaitu: One-Shot Case Study, One-Group Pretest, Postters Design, dan intact- 

Group Comparison. 

Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah One-Group Pretest-Postters 

Design, yakni penelitian yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa ada kelompok 

perbandingan. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Skema 3.1 

Model eksperimen 

One Group Pre-test-Post-test 

 

Keterangan : 

O1  : Tes Awal 

χ  : Eksperimen (Penerapan Model) 

O2  : Tes Akhir 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2013: 75) bahwa : 

Bentuk ini merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit 

dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

mempengarui  pelaksanaan eksperimen. Quasi Experimental Desaign, digunakan 

karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan 
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untuk penelitian. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan 

kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desaign Quasi 

Experimental. 

 

Di dalam dalam desan ini observasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum 

eksperimen dan sesudah ekperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen (o1) 

di sebut pre-test, dan observasi sesudah eksperimen (O2) disebut post-test. Peneliti 

mengambil metode quasi eksperimen ini karena masalah waktu supaya lebih efektif. 

Dalam penelitian ini materi tes awal yaitu eksplorasi ruang dalam gerak pada 

peserta didik diminta untuk mengekplor gerak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

peserta didik tidak adanya rangsangan atau stimulus sama sekali hanya berupa 

pengalaman peserta didik terhadap pembelajaran seni tari. Tujuan dilakukannya tes 

awal untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu bergerak. Selanjutnya adalah 

perlakuan eksperimen dengan diterapkannya pada pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan rangsangan permainan tebak kata dengan menerapkan model Problem 

Based Learning (PBL) sebagai suatu model yang akan menunjang lancarnya proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan. 

Dari pemaparan di atas bahwa pengaruh model Problem Based Learning (PBL) 

terhadap pembelajaran seni tari, akan mengukur sejauh mana mereka selalu lebih cepat 

dan mudah menyelesaikan tugasnya dan akan selalu mencapai hasil yang lebih tinggi 

dari hasil sebelumnya dan kerja sama dalam kelompok akan semakin meningkat. 

Dengan diterapkannya model Problem Based Learning (PBL) ini maka peserta didik 

tidak akan merasa disepelekan atau dianggap tidak bisa menari, tetapi peserta didik akan 

mampu mengajar teman lain yang tidak bisa untuk belajar bersama-sama memecahkan 

masalah kelompok sehingga nilai yang akan diharapkan rata-rata nilai yang sama dan 

baik dan antar peserta didik akan semakin saling menghargai. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

a. Variabel Bebas / Independent Variable (x) 
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Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari 

variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Pendektan Scientific. 

b. Variable Terikat / dependent Terikat (y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

adalah Meningkatkan Pembelajaran Seni Tari Kelas VII SMPN 15 Bandung. 

 

  

           Poses 

 

Skema 3.2 

Variabel 

                                         Penelitian 

 

Keterampilan tertentu  

1) Intellegence (In) kecerdasan = Cara berfikir, mengamati dan mengilustrasikan 

materi yang disampaikan 

2) Capacity (Ca) kapasitas = Respon daya fikir  

3) Efficeincy (Ef) kesigapan = Respon sikap/bertindak  

4) Quikness (Qc) kecekatan = Respon cepat tanggap dalam bertindak 

5) Redefinition (Rd) perumusan kembali = Menyusun karya dan mengaplikasikan 

6) Skilled (Sk) kemampuan = Menyusun hasil yang telah diekspolari kedalam gerak 

sesuai dengan tema 

 

C. Definisi Operasional 

Di dalam penelitian ada beberapa istilah dalam judul penelitian. Sesuai dengan 

judul bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang model pembelajaran 

berbasis Problem Based Learning (PBL) menggunakan pendekatan scientific. Untuk 

Variabel Independent (x) 

Problem Based Learning   

Variabel Dipendent (y) 

 Pembelajaran Seni Tari   
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menafsirkan istilah dalam judul, maka dalam hal ini peneliti memberikan batasan 

pengertian sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu 

strategi dalam pembelajaran kreatif berbasis sains atau strategi pembelajaran 

dengan diberikan adanya masalah atau kasus yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mempraktikan keterampilan spesifik yang di pelajari dikelas 

sesuai dengan kreativitas yang telah di buat. Pada pembelajaran ini peserta didik di 

berikan stimulus melalui permainan tebak kata untuk mengarahkan kepada 

pertanyaan atau masalah dan bagaimana mendorong peserta didik dalam 

mengekspresikan ide-ide secara terbuka serta mengilustrasikan ke dalam 

keterampilaan tertentu dengan teknik yang baru saja dijelaskan. Strategi ini akan 

sangat baik jika digunakan untuk mengajarkan pelajaran yang menuntut 

keterampilan tertentu. 

2. Berbasis pendekatan scientific pada kurikulum 2013 yaitu pembelajarn yang dikelas 

berharap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada kurikulum 2013 yang 

bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin peserta didik dan mendorong peserta didik 

untuk aktif. Pada kurikulum 2013, peserta didik bukan lagi menjadi objek tapi 

justru menjadi subjek yang ikut mengembangkan tema yang ada.  

Sesuai dengan tujuan akhir kurikulum 2013, maka guru akan memberikan 

stimulus berupa permaina tebak kata yang akan merangsang dalam proses belajar 

mengajar di dalam kelas. Supaya menjadikan peserta didik aktif sesuai dengan 

ketentuan scientific. Pelaksanaan kurikulum 2013 seperti yang sudah dikatakan di atas, 

dilaksanakan melalui pendekatan scientific.  Pada pelaksanaannya pendekatan ini 

menekankan pada lima ranah penting yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar 

dan komunikasi/membuat jejaring. Lima ranah ini harus benar-benar terlihat pada 

pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Hal tersubut yang akan memicu supaya 

menjadikan sisa yang aktif dan kreatif sesuai dengan 18 karakter peserta didik di SMP 

N 15 Bandung. 

3. Pembelajaran seni tari merupakan gabungan dari cipta, rasa dan karya manusia 

yang diolah lalu dibentuk ke dalam suatu gerakan-gerakan terstruktur yang hasilnya 
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menjadi sebuah tarian. Dalam pembelajaran seni tari, Problem Based Learning 

(PBL) ini mampu menghasilkan proses keterampilan, komunikasi, menghargai 

teman, dan kontribusi individu (aktif), yang di sesuaikan dengan pendekatan 

scientific pada implementasi kurikulum 2013. Dan akan berpengaruh terhadap 

kreativitas yang peserta didik miliki dan berdampak terhadap prestasi pada  

pembelajaran seni tari. 

Mengajar dengan menggunakan metode pengajaran yang mudah dilakukan tanpa 

memperhatikan apakah peserta didik dapat mengerti materi pelajaran yang 

diajarkannya. Guru akan membantu peserta didik yang mempuyai kemampuan rendah 

dalam proses belajar mengajar. Guru akan mengajar dengan menggunakan berbagai 

metode untuk mengajar supaya peserta didik mengerti materi pelajaran yang 

diajarkannya.  

Menurut Rian  Eny Anawati (2008:27), proses kreatif dalam pembelajaran 

sangat penting bagi seorang guru. Menciptakan suasana kelas yang penuh 

inspiratif bagi peserta didik, kreatif, dan antusias merupakan salah satu tugas dan 

tanggung jawab seorang guru. 

 

Maka dari itu seorang guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dan ingin 

mengorbankan waktunya agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya 

khusunya dalam pembelajaran seni tari. Seorang guru akan merasa puas apabila peserta 

didik berhasil dalam proses pembelajaran dengan baik. Pada dasarnya untuk 

kepentingan proses belajar mengajar yang dilakukannya agar peserta didik dapt 

menerima materi pelajaran yang diajarkannya, dapat mengembangkan potensi dirinya, 

dapat mempunyai wawasan yang luas dan berprestasi tinggi. Guru yang memiliki 

motivasi yang tinggi dan tidak hanya untuk kepentingan dirinya dapat mengendalikan 

anak untuk berkreativitas tinggi. Guru tersebut akan menaruh perhatian bagi peserta 

didik. Guru akan melakukan yanga terbaik bagi peserta didik. Guru akan akan 

mencermati kemampuan para peserta didik satu per satu ataupun kelompok, sehingga 

guru mengetahui kemampuan peserta didik pada tingkat rendah, sedang dan tinggi. 

Dengan demikian guru akan menentukan peserta didik yang mana, yang perlu mendapat 

bimbingan yang banyak.  
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4. Peserta didik SMP N 15 Bandung merupakan sampel yang akan menerima ilmu 

dari pendidik disalah satu lembaga pendidikan formal yang berada dibawah 

nuangan Dinar Pendidikan Bandung.  

Dari judul yang peneliti angkat adalah suatu strategi atau cara pembelajaran 

dengan model Problem Based Learning (PBL) yang bertujun untuk meningkatkan 

prestasi pembelajaran seni. Dalam penelitian ini pembelajaran seni tari yang diharapkan 

adalah kemampuan peserta didik dalam berekspresi, percaya diri, saling menghargai 

sesuai dengan 18 karakter yang harus dimiliki peserta didik di SMP N 15 Bandung. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka definisi operasional mengenai 

model Problem Based Learning (PBL) berbasis pendekatan scientific untuk 

meningkatkan pembelajaran seni tari pada kurikulum 2013 di kelas VII SMP N 15 

Bandung adalah suatu strategi untuk meningkatkan pembelajaran seni tari, yakni 

kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan menari kreasi dan mengapresiasi 

tari dalam pembelajaran seni tari melalui model Problem Based Learning (PBL) 

berbasis pendekatan scientific pada kurikulum 2013 yaitu pendekatan melalui stimulus 

permainan tebak kata dan mengajak peserta didik supaya mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik.  Diharapkan peserta didik termotivasi dengan memunculkan 

keberanian, dimana peserta didik akan lebih berani tampil kedepan untuk 

mengungkapkan ide-ide sesuai ranah penilaian kesigapan, kecekatan, kecerdasan, 

kapasitas, kualitas, terampil dan perumusan kembali.  

 

D. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang diperlukan dalam 

sebuah penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang 

berhubungan  dengan variabel terukur yaitu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

melaui implementasi kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific berbasis model 

Problem Based Learning (PBL)yang diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran seni 

tari dalam menciptakan tari kreasi secara berkelompok. Oleh karena itu, penyusunan 

instrumen penelitian harus dirancang sedemikian rupa agar diperoleh hasil sesuai 

dengan kegunaannya.  
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Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah Lembar 

observasi proses dan hasil pembelajaran, pedoman hasil wawancara (lembar pernyataan) 

dan dokumentasi. Dengan adanya observasi, wawancara dan studi dokumentasi 

diharapkan hasil penelitian nanti akan memperoleh data yang relevan sehingga 

memudahkan peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian. Instrumen penelitian 

disusun sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun instrument 

penelitian yang digunakan sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi merupakan instrument dari teknik observasi yang dilakukan di 

SMP N 15 Bandung. Pedoman observasi digunakan untuk melihat, dan mengamati 

segala peristiwa yang terjadi selama penelitian. Pedoman observasi ini dilakukan pada 

saat pra penelitian dan pelaksanaan penelitian, antara lain: yaitu melihat kegiatan belajar 

mengajar sebelum dilakukannya penelitian atau pada saat melakukan pre-test, 

mengetahui karakrteristik peserta didik sebelum dilakukannya penelitian atau bahan 

awal untuk mengetahui stimulus yang akan digunakan sesuai dengan model 

pembelajaran yang akan dipakai, mengetahui cara belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru di SMP N 15 Bandung khususnya seni tari sebelum dilakukannya penelitian, hal 

tersebut bertujuan untuk menyesuaikan bahan ajar yang akan digunakan oleh peneliti 

dan mengetahui gambaran awal untuk menerapkan kurikulum 2013 karena di sekolah 

tersebut masih menggunakan KTSP. Maka dari itu, peneliti ingin mengimplementasikan 

kurikulum 2013 sebagai salah satu refernsi cara belajar untuk ajaran baru 

dilaksanakannya KBM menggunakan kurikulum 2013. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan sebagai pembimbing untuk mengarahkan 

pelaksanaan penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang daftar pertanyaan proses 

pembelajaran seni tari yang dilakukan.  Hal tersebut meliputi kurikulum yang berlaku, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, stimulus pembelajaran hasil dan tujuan 

pembelajaran seni tari, serta kondisi sosial yang terjalin dalam proses pembelajaran seni 

tari.Dalam penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, 

yakni dengan hanya mengambil garis besar tentang hal-hal yang ditayakan.  
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3. Dokumentasi  

Dokumntasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pola atau 

metode pembelajaran seni tari dengan menggunakan Implementasi kurikulum 2013 

melalui  pendekatan scientificberbasis model Problem Based Learning (PBL) untuk 

meningkatkan prestasi belajar pesertadidikdalam pembelajarana seni tari kelas VII 

peserta didik SMPN 15 Bandung.Pedoman dokumentasi ini meliputi tugas-tugas peserta 

didik selama mengikuti pembelajaran (catatan peserta didik, dan tugas akhir  yang 

dibuat peserta didik), format pengamatan, dan penelitian (pada saat proses pembelajaran 

seni tari), kamera foto, serta video shoot yang digunakan untuk merekam data terkahir 

pembelajaran seni tari ( menampilkan tari kreasi setiap kelompok ). Untuk mengetahui 

data awal mengenai materi, metode dan stimulus awal dalam pembelajaran seni tari, 

dengan cara berkomunikasi langsung dengan peserta didik dan guru mata pelajaran. 

Peneliti mengambil data yang akan dituangkan pada latar belakang dan tujuan peneliti. 

Mengetahui kondisi SMP N 15 Bandung dan administrasi yang harus  dikerjakan oleh 

peneliti, ketika pra penelitian sampai penelitian selesai. 

4. Tes 

Tes yang dilakukan meliputi tes pengetahuan, sikap ( salah satunya melihat 

tingkah laku peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung maupun pada jam  

istrirahat) dan keterampilan yang dilakukan baik secara lisan, tulisan, maupun 

perbuatan. Tes tersebut meliputi tes pengetahuan dan perbuatan yang dilakukan, baik 

secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Tes tersebut dilakukan pada saat pre-test dan 

pos-test.Sebelum di terapkannya strategi maka peneliti akan melakukan tes berupa 

pengetahuan umum dalam lingkup pembelajaran mengenai gerak dan unsur-unsur yang 

mendukung ranah dalam tari dan sama seperti sesudahnya akan diadakan tes bagaimana 

hasil dari penerapan strategi tentu peneliti memberikan tes berupa feedback dari peserta 

didik. Pada penelitian ini penilaian yang digunakan yaitu tes perbuatan atau gerak pada 

awal, proses dan akhir. yang disesuaikan dengan format pengamatan yang sudah 

dipertimbangkan. Tes tersebut terdiri dari penguasaan materi dan bagaimana hubungan 

sosial terjalin selama proses pembelajaran. Tes tulisan dilakukan pada pertemuan 
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terakhir yakni mengapresiasi tari Ampar-ampar Pisang, dengan cara peneliti 

memberikan beberapa pertanyaan mengenai tari Ampar-ampar pisang. 

Bloom (1965: 25) mengungkapkan bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus 

dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau tiga domain 

(bidang), yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Merujuk pada pemaparan Bloom yakni kognitif, afektif dan psikomotor penilaian 

tersebut sama halnya dari beberapa ranah penilaian mengukur sejauh mana tingkat 

pemahaman peserta didik sesuai dengan indikator penilaian yang berfokus kepada 3 

ranah dalam kurikulum 2013 yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan psikomor. Indikator 

tersebut pada penelitian yaitu: sikap, kesigapan, kecekatan, kecerdasan, kapasitas, 

kualitas, terampil. 

5. Format Penilaian  

Format penilian diambil dari sikap, kesigapan, kecekatan, kecerdasan, kapasitas, 

kualitas, terampil. Dari keseluruhan nilai tersebut dubuat ke dalam bentuk format 

pengamatan nilai.  

Untuk memudahkan dalam proses menganalisis data, maka penilaian terhadap 

ranah-ranah tersebut menggunakan nilai-nilai kuantitatif, dengan sistem penilaian 

mengikuti standar nilai yang berlaku. Adapun kategori penilaian yang dilakuakan 

adalah sebagai berikut: 

Kategori (70 – 75 ) = Kurang Memuaskan (D) 

Kategori (76 – 80 ) = Cukup Memuaskan (C) 

Kategori (81 – 85 ) = Memuaskan         (B) 

Kategori ( 86-90) = Sangat Memuaskan (A) 

 

Tabel 3.3 

Format Penilaian 

No Nama Peserta didik 

Ranah yang dinilai 
Skor 

Kognitif Afektif Psikomotor 

In Ca Ef Qc Rd Sk  
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1         

2         

Rentan Nilai 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 Jumlah 

nilai 

skor100 

 

Keterangan Indkikator Penilaian, antara lain: 

1) Ranah Kognitif 

Adapun penilaian ranah kognitif dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a) Intelligence (In) = Kecerdasan merupakan Kemampuan berfikir, mengamati, 

mengilustrasikan serat menganalisis suatu ide/gagasan dengan menghasilkan suatu 

kinerja serta mengemukakan pendapat sesuai dengan pemahaman peserta didik   

b) Capacity (Ca) = Kapasitas merupakan respon daya fikir dalam bertindak 

2) Ranah Afektif 

Adapun penilian ranah afektif dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:   

a) Efficiency (EF) = Kesigapan merupakan respon sikap serta bertindak misalnya. Saat 

merespon tugas yang diberikan guru, kesigapan dalam menerima dan meresapi 

dengan baik apa yang telah diterangkan dan ditugaskan oleh guru dalam 

pembelajaran tari.  

b) Quikness (Qc) = Kecekatan merupakan respon dalam menanggapi permasalahan 

yang ada 

3) Ranah psikomotor 

Adapun penilaian ranah psikomotorik dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut :  

a) Redefinition (Rd) = Perumusan kembali kemampuan menyusun karya yang telah 

dibuat 

b) Skilled (Sk) = Terampil merupakan keterampilan dalam mempertunjukan karya seni 

tari yang telah dibuat dengan sempurna dan paham terhadap isi karya tersebut 

E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengemasan 

pembelajaran seni tari sebelum dan sesudah dilakukan implementasi kurikulum 2013 

melalui pendekatan scientific berbasis model Problem Based Learning (PBL) yang 

dilakukan oleh guru. Mulai dari tujuan pembelajaran, materi pemebelajaran, stimulus 

yang digunakan, metode pembelajaran, serta kondisi sosial anak yang terjalin dalam 

pembelajaran seni tari. Kegiatan observasi dilakukan sebelum penerapan model (tiga 

kali pertemuan), dan selama penelitian berlangsung (enam kali pertemuan). 

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Observasi langsung yaitu mengamati langsung segala gejala dan situasi yang terjadi 

dalam proses pemebelajaran seni tari yang dilakukan di kelas. Selain itu dilakukan 

pengamatan dan penilian terhadap kondisi sosial peserta didik di luar jam pelajaran 

seni tari, yakni pada saat peserta didik melakukan kegiatan di luar kelas. Misalnya, 

dengan melakukan pendekatan secara personal (wawancara dan ikut bermain 

bersama peserta didik pada saat istirahat sekolah). 

b) Partisipant observer (pengamatan yang terlibat langsung). Disini penelitian ikut 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas guna mengarah kepada tujuan 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan langsung dan tidak langsung. Kegiatan wawancara 

dilakukan kepada guru mata pelajaran seni tari guna memperoleh data mengenai 

pengemasan pembelajaran seni tari sebelum dilakukan implementasi kurikulum 2013 

melalui pendekatan scientific berbasis model Problem Based Learning (PBL), untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab mengenai masalah 

yang terjadi di sekolah tersebut baik dengan guru maupun denga peserta didik SMP N 

15 Bandung. Melihat kemampuan anak dalam kegiatan belajar di kelas, materi yang 

diberikan, metode pembelajaran, kurikulum yang berlaku, serta kondisi keminatan anak 

ketika pembelajaran seni tari. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih 

cermat dan akurat, agar dapat mengungkap permasalahan yang meliputi proses 

pembelajaran seni tari guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun yang terkait 
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dalam wawancara ini adalah peserta didik dan guru diantaranya guru SBK kelas VII A 

yaitu untuk mengetahui cara belajar pembalajaran seni tari di dalam kelas.  

3. Studi pustaka  

Data dan informasi dalam langkah ini dapat diperoleh dari hasil membaca  skripsi, 

artikel, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan 

ini meliputi kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku bacaan yangnantinya bisa 

dijadikan sebagai referensi penulisan laporan penelitian. Mengenai tahapan-tahapan 

pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan implementasi kurikulum 2013 melalui 

pendekatan scientific berbasis Problem Based Learning (PBL) pada peserta didik kelas 

VII SMPN 15 Bandung serta menyusun hasil penerapan modelProblem Based Learning 

(PBL)berbasis pendekatan scientific untuk meningkatkan pembelajaran seni tari dengan 

dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran seni tari melalui pendekatan scientific 

(ilmiah) pada peserta didik kelas VII SMPN 15 Bandung.   

Data dan informasi dalam langkah ini dapat diperoleh dari hasil membaca skripsi, 

artikel, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. 

4. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi  adalah teknik pengumpulan data yang bersumber 

darikearsipan kegiatan pembelajaran. Pada teknik ini, data yang diperoleh dari melihat 

ketika pengemasan pembelajaran seni tari sebelum dilakukan implementasi kurikulum 

2013 melalui pendekatan scientific berbasis model Problem Based Learning (PBL) pada 

peserta didik SMPN 15 Bandung.Ketika tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran 

seni tari dengan menggunakan implementasi kurikulum 2013 melalui pendekatan 

scientific berbasis model Problem Based Learning (PBL). Dan dapat di lihat dari hasil 

penerapan  pembelajaran seni tari dengan menggunakan implementasi kurikulum 2013 

melalui pendekatan scientific berbasis model Problem Based Learning (PBL). 

5. Tes  

Tes tersebut meliputi tes pengetahuan dan perbuatan yang dilakukan, baik secara 

lisan, tulisan, maupun perbuatan. Tes tersebut  dilakukan pada saat pre-test dan pos-tes. 

Sebelum di terapkannya strategi maka peneliti akan melakukan tes berupa pengetahuan 

umum dalam lingkup pembelajaran mengenai gerak dan unsur-unsur yang mendukung 
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ranah dalam tari dan sama seperti sesudahnya akan diadakan tes bagaimana hasil dari 

penerapan strategi tentu peneliti memberikan tes berupa feedback dari peserta didik. Tes 

tersebut meliputi tes pengetahuan dan perbuatan yang dilakukan, baik secara lisan, 

tulisan, maupun perbuatan.  

a. Pre-test yaitu tes yang dilakukan dengan melihat pengemasan 

pembelajaran seni tari sebelum dilakukan penerapan model  Problem 

Based Learning (PBL) berbasis pendekatan scientific untuk 

meningkatkan pembelajaran seni tari pada kurikulum 2013 di kelas 

VII SMP N 15 Bandung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

b. Post-test yaitu dilakukan selama dan sesudah penerapan model. Dapat 

di lihat dari hasil penerapan  pembelajaran seni tari dengan 

menggunakandengan melihat pengemasan pembelajaran seni tari 

sebelum dilakukan penerapan model  Problem Based Learning (PBL) 

berbasis pendekatan scientific untuk meningkatkan pembelajaran seni 

tari pada kurikulum 2013 di kelas VII SMP N 15  Tes digunakan 

dengan melakukan penilaian pada setiap pertemuan ketika tahapan-

tahapan pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan 

penerapan model  Problem Based Learning (PBL)(PBL) berbasis 

pendekatan scientific untuk meningkatkan pembelajaran seni tari pada 

kurikulum 2013 di kelas VII SMP N 15. Pembelajaran tersebut 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang 

disampaikan (pemahaman nilai melalui pembelajaran seni tari), 

memberikan tes sikap kepada peserta didik pada saat penciptaan tari 

kreasi secara kreatif. 

 

F. Tahapan-tahapan penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi tahapan-tahapan dalam langkah-langkah 

penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian dapat dilihat dari skema berikut : 
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Skema 3.3 

Tahapan-tahapan Penelitian 

 

1. Persiapan Penelitian  

a. Observasi awal, langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan observasi awal, dalam arti melihat langsung lokasi yang akan dijadikan 

sebagai tempat penelitian, yaitu SMP N 15 Bandung, serta mengamati langsung 

proses pembelajaran seni tari kelas VII. 

PERSIAPAN PENELITIAN 

1. Observasi awal 

2. Pemilihan masalah 

3. Penyusunan proposal 

4. Menyelesaikan administrasi penelitian 

5. Pemilihan permainan yang tepat 

6. Menyusun model pembelajaran dengan 

stimulus permainan puzzle/tebak kata 

7. Menyusun Instrumen Penelitian 

8. Menyusun Sistem penilaian 

PENULISAN 

LAPORAN 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. Pengumpulan data (melalui pre-test dan 

post-test) 

2. Pengolahan data 

3. Pengambilan kesimpulan 
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b. Memilih masalah yang signifikan untuk diteliti kemudian merumuskan masalah dan 

mengidentifikasi masalah tersebut menjadi beberapa pertanyaan secara garis besar. 

Alasan penelitian memilih judul penelitian tersebut didasarkan pada proses 

pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses social antar peserta didikdalam 

menciptakan dan melakukan gerak tari kreasi dengan stimulus permainan 

puzzle/tebak kata. 

c. Langkah selanjutnya adalah penyusunan proposal pada bulan Oktober 2013 untuk 

persiapan sidang proposal pada bulan Desember 2013. Di dalamnya juga meliputi 

kegiatan bimbingan serta perbaikan atau revisi setelah hasil kelulusan sidang 

proposal. 

d. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari 2014 sampai bulan April 2014. 

Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 

tes. Adapun tes yang dilakukan meliputi pre-test, pemberian treatment, dan post-test. 

e. Persiapan lain yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan adalah menyelesaikan 

administrasi, berupa: 

1. SK Pengangkatan Pembimbing I dan II 

2. Surat permohonan izin Rektor Upi melalui proses dengan bagian BAAK. 

f. Pemilihan permainan yang tepat yang akan dijadikan stimulus dalam pembelajaran 

seni tari kelas VII SMP N 15 Bandung. Langkah  ini dilakukan dengan berproses 

melakukan bimbingan bersama beberapa dosen yang berkaitan erat dengan stimulus 

yang akan diterapkan. 

g. Menyusun tahapan-tahapan pembelajaran seni tari dengan menggunakan stimulus 

permainan tebak kata untuk meningkatkan pembelajaran seni tari. Di dalamnya juga 

mencakup persiapan peneliti yang akan terjun langsung menerapkan suatu 

pembelajaran, yaitu proses latihan, pemantapan emosi dan mental. 

h. Penyusunan instrument penilaian, dilakukan guna memperoleh data yang diperlukan 

selama pelaksanaan penelitian. 

i. Menyusun sistem penilaian. Penilaian dilaksanakan selama dan setelah kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, yang mencakup pemahaman peserta didik terhadap 

pembelajaran seni tari yang telah diberikan yang terkandung dalam tari “Ampar-
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ampar Pisang”, yang diaplikasikan melalui tindakan di kelas dalam menciptakan tari 

kreasi berdasarkan kreativitas dan imajinasi setiap kelompok tersebut. Penilaian 

meliputi tujuh ranah yang dirangkum menjadi tiga komponen yaitu penilaian afektif, 

kognitif dan psikomotor. 

j. Proses bimbingan ,peneliti melakukan konsultasi dengan maksud memperbaiki dan 

menyempurnakan skripsi pada pembimbing I dan pembimbing II. Proses bimbingan 

dimulai dari bulan Desember 2013, dan kemudian peneliti melakukan observasi dan 

wawancara sekaligus melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing mengenai 

penyusunan skripsi sampai ujian siding skripsi. 

k. Penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal  03 februari 2014 sampai 27 Mei 

2014 pada peserta didik kelas VII SMP N 15 Bandung. Adapun hal yang diteliti 

dalam penelitian ini yaitu kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar khususnya dengan teman sebaya atau teman satu kelasnya. 

Kemampuan bersosialisasi  dalam pembelajaran seni tari akan mempengaruhi 

kreativitas peserta didik dalam proses belajar sesuai dengan indikator yang harus 

dicapai yakni kecerdasan, kapasitas, kualitas, kesigapan, kecekatan, penampilan, 

terampil dan perumusan kembali.  

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pengumpulan data  

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berdasarkan instrument penelitian yang 

digunakan, yaitu melalui pedoman observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi 

pustaka, dan tes. Tahap ini dilakukan selama penelitian berlangsung. 

b. Pengolahan dan analisis data 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

telah disederhanakan. Dengan penelitian menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif, 

data kuantitatif diukur untuk mengukur hasil perkembangan kekreatifitan peserta didik 

dalam mengekplorasi gerak tari Ampar-ampar Pisang sesuai dengan imajinasinya, 

sedangkan data kualitatif digunakan untuk mempertajam analisis data kuantitatif. Proses 

analisis data berlangsung dari awal sampai akhir pelaksanaan penelitian. Dalam 

pengolahan data, untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menitikberatkan pada 
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sumber literature dan pendapat para ahli guna memperkuat data hasil penelitian. Dalam 

menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan uji hipotesis untuk mengetahui 

peningkatan kecerdasan matematika-logis peserta didik setelah diberikannya 

pembelajaran seni tari menggunakan model Problem Based Learning (PBL)berbasis 

pendekatan scientific. Pengolahan data dilakukan secara bersamaan dengan 

pengumpulan data dan proses penelitian serta proses bimbingan. 

Adapun perhitungan statistik yang digunakan untuk  Quasi Eksperimen ini 

menggunakan pre-test dan post-test adalah sebagai berikut. Teknik penilaian terdiri dari 

pretest, proses dan postest atau One Group Design. Rumus One Group Pretest-Posttest 

Desaign yaitu 01 . 

1) Pretest 

Pretest merupakan tes awal yang dilakukan pada saat sebelum treatment 

diberikan. Pretest bertujuan untuk mengetahui kondisi awal, mengeetahui masalah-

masalah yang timbul dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi. 

2) Posttes 

Posttest merupakan tes akhir yang dilakukan pada saat sesudah treatment 

diberikan. Posttest bertujuan untuk mengetahui hasil akhir, tingkat perkembangan dan 

kemajuan akibat dari penelitian yang dilaksanakan. 

Teknik analisis data yang akan dipengaruhi dalam penelitian ini menggunakan 

perhitungan uji hipotesis dengan rumus: 
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∑d  = mean dari perbedaan pre-test dengan post-test  (pos test – pre test) 

∑d² = Jumlah kuadrat selisih nilai dari perbandingan tes awal dengan tes akhir 

Ʃ X²d  = jumlah kuadrat deviasi 

N  = Banyaknya subjek pada sampel  

d.b.  = Derajat Kebebasan ( ditentukan dengan N – 1) 

3) Menafsirkan dan menganalisis keseluruhan hasil data yang telah diperoleh dari pre-

test dan post-test. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Membandingkan dan menganalisis keseluruhan hasil data yang telah diperoleh dari 

pre-test dan post-test. 

2) Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan perhitungan data dan pembahasan yang 

telah dilakukan. 

3. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan merupakan langkah akhir dari proses penelitian. Penulisan 

laporan dilakukan dengan menggunakan panduan buku pedoman penulisan karya tulis 

ilmiah. Selain itu, penulisan laporan dilakukan berdasarkan arahan dan bimbingan dari 

dosen pembimbing yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 


