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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan dan Metode Penelitian 

      Pendekatan yang dipakai peneliti yaitu pendekatan kuantitatif. Peneliti 

memilih pendekatan kuantitatif agar kemampuan anak bisa terukur dan terlihat 

jelas melalui angka.  

      Menurut Sugiyono (2009, hlm. 6), “Metode penelitian pendidikan 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 masalah dalam bidang pendidikan”.  

      Beliau memperjelas lagi bahwa “Dari segi metode penelitian, penelitian 

dapat dibedakan menjadi: penelitian survey, expostfacto, eksperimen, 

naturalistik, policy research, evaluation research, action research, sejarah, dan 

Research and Development (R&D) (Sugiyono, 2009, hlm. 6).” 

      Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen. “Metode 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan” (Sugiyono, 2009, hlm. 107).  

      Terdapat beberapa tipe eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian. 

Namun tipe eksperimen yang peneliti pilih yaitu tipe pre-eksperimental (one 

group pretest-posttest). Tipe ini merupakan percobaan suatu sistem 

pembelajaran tanpa menggunakan kelas pembanding. Pada tipe One group 

pretest-posttest ini terdapat pretest dan post test. Pretest dilakukan sebelum 

diberi perlakuan (treatment). Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

anak sebelum model pembelajaran diterapkan. Setelah pretest, diberikanlah 

treatment atau penerapan model pembelajaran yang akan diuji. Setelah 

treatment diberikan, maka dilakukanlah posttest. 

       

 



37 
 

Hana Nur Fadilah, 2015 
PENERAPAN MODEL GROUP INVESTIGATION DALAM PEMBELAJARAN SENI TARI UNTUK 
MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

O1 X O2 

      Tipe ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

O1 : Tes awal sebelum siswa diberikan perlakuan (nilai pretest)  

X  : Perlakuan 

O2 : Tes akhir setelah siswa diberikan perlakuan (nilai posttest) 

       

2. Desain Penelitian 

Di bawah ini adalah desain penelitian yang peneliti buat. Desain penelitian 

ini diadaptasi dari Sugiyono (2009, hlm. 111). Untuk lebih jelasnya, peneliti 

membuat desain penelitian ini dalam bentuk bagan. 
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Bagan 3.1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadaptasi dari Sugiyono (2009, hlm. 111) 
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B. Partisipan 

      Partisipan merupakan bagian yang terlibat dan membantu penelitian ini. 

Partisipan dalam penelitian ini diambil dari kelas VIII J dengan jumlah siswa 29 

orang (18 perempuan dan 11 laki-laki).  

 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi 

      Lokasi adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitiannya. 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMP N 45 Bandung yang 

beralamatkan di Jl. Yogyakarta No. 01 Antapani Bandung. Pemilihan SMP N 

45 Bandung sebagai lokasi penelitian yaitu karena berdasarkan observasi awal 

SMP ini representatif. Pembelajaran seni tari dalam bentuk praktek yang 

memikirkan kecerdasan interpersonal siswa di SMP N 45 Bandung ini dirasa 

masih kurang, karena pembelajaran seni tari di SMP lebih spesifik kepada 

teori, bukan praktek. Padahal praktek dan teori haruslah seimbang.  

2. Populasi 

      Arikunto (2006, hlm.130) menyatakan bahwa ”Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini merupakan siswa-siswi kelas 

VIII SMP Negeri 45 Bandung, dengan jumlah kelas yaitu 11 kelas dan jumlah 

seluruh siswa kelas VIII yaitu 374 orang (VIII A 32 orang, VIII B 34 orang, 

VIII C 36 orang, VIII D 35 orang, VIII E 35 orang, VIII F 33 orang, VIII G 33 

orang, VIII H 34 orang, VIII I 35 orang, VIII J 33 orang, VIII K 34 orang). 

Pemilihan populasi ini dikarenakan materi kelas VIII dirasa representatif untuk 

dijadikan materi penelitian yang berhubungan dengan kecerdasan interpersonal 

siswa. Standar Kompetensi 14. Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Tari 

dan Kompetensi Dasar 14.1 Mengeksplorasi Pola Lantai Gerak Tari 

Berpasangan/ Kelompok Nusantara seni tari kelas VIII cocok untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa dalam hal kerja sama, toleransi, 

dan tanggung jawab. 
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3. Sampel 

      Arikunto (2006, hlm.130) menyatakan bahwa ”Sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti”. Tujuan diambilnya sampel karena 

adanya keterbatasan sarana, waktu, dan biaya sehingga peneliti tidak mampu 

menjangkau itu semua. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel kelas 

VIII J SMP Negeri 45 Bandung dengan jumlah 29 orang siswa dari 33 orang 

siswa, yang terdiri dari 18 orang perempuan, dan 11 orang laki-laki. Pemilihan 

kelas VIII J ini dikarenakan kelas ini representatif, sedangkan pemilihan 29 

orang dari 33 orang dikarenakan faktor kehadiran siswa saat penelitian 

berlangsung. Sampel ini ditentukan dengan cara purposive sampling di mana 

penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik 

yang ditetapkan peneliti. Hal tersebut dikarenakan kelas tersebut memiliki 

kreativitas yang tinggi namun pada kompetensi kerja sama, toleransi, dan 

tanggung jawabnya masih dalam tahap cukup dan dianggap tepat untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian.  

 

D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka  

      Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi dan data yang akurat 

dan relevan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Studi pustaka ini 

tidak kalah pentingnya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, maupun 

tes. Studi pustaka dilakukan juga agar tidak terjadi plagiarisme. Sumber 

studi pustaka penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, artikel yang relevan 

dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.  

b. Observasi 

      Observasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam sebuah 

penelitian. Tujuan observasi awal yaitu untuk meminta perizinan kepada 

pihak sekolah agar bisa melakukan penelitian di sekolah tersebut, tentunya 

atas persetujuan berbagai macam pihak seperti bagian humas/kurikulum, 

kepala sekolah, serta guru Seni Budaya dan Keterampilan. Selain itu, 

observasi awal dilakukan untuk mengamati dan mendeskripsikan bagaimana 
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keadaan awal karakteristik anak serta bagaimana kondisi di lapangan yang 

sesungguhnya. Untuk mengetahui perkembangan siswa pada saat proses 

pembelajaran  berlangsung tentunya dilakukan observasi yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan observasi akhir 

dilakukan untuk mengamati kecerdasan interpersonal siswa setelah 

melakukan pembelajaran seni tari dengan model Group Investigation.  

c. Wawancara 

      Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara akan 

dilakukan kepada guru Seni Budaya dan Keterampilan serta kepada siswa 

yang akan dijadikan objek penelitian. Wawancara kepada guru akan 

dilakukan sebelum treatment dilakukan, sedangkan wawancara kepada 

siswa akan dilakukan sebelum dan sesudah treatment dilakukan guna untuk 

memperkuat data-data di lapangan. Wawancara kepada guru dilakukan 

melalui wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat mengetahui 

sebanyak mungkin data-data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan yaitu 

sekitar kurikulum yang digunakan, materi sebelumnya, model yang 

digunakan sebelumnya, media pembelajaran, kendala, kemampuan siswa 

pada pembelajaran seni tari (khususnya dalam kompetensi kerja sama, 

toleransi, dan tanggung jawab), evaluasi yang sering dilakukan, beserta 

tanggapan mengenai model Group Investigation. Adapun wawancara 

kepada siswa dilakukan melalui wawancara terstruktur agar data lebih 

akurat serta tidak meluas dan tepat sasaran. Data yang dibutuhkan yaitu 

mengenai pembelajaran seni tari sebelum dan sesudah dilakukan treatment 

guna mengetahui perbedaan pembelajaran seni tari sebelum dan sesudah 

treatment. 

d. Tes 

      Demi mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran 

dilakukan, maka perlulah diadakannya tes. Ada beberapa tes yang akan 

dilakukan. Yang pertaman pre test sebelum treatment diberikan, yang kedua 
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post test setelah treatment diberikan. Adapun penilaian yang akan diteskan 

tidak akan jauh dari hal yang berhubungan dengan kecerdasan anak dalam 

pembelajaran seni tari (khususnya dalam kompetensi kerja sama, toleransi, 

dan tanggung jawab). Tes dalam penelitian ini berupa tes perbuatan, dimana 

tes ini akan mengukur kecerdasan interpersonal siswa dalam pembelajaran 

seni tari. 

e. Dokumentasi 

      Dokumentasi berguna sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar 

dilakukan. Dokumentasi bisa berupa foto, video, serta bisa dilihat dari 

catatan keseharian guru. Foto terdiri dari foto anak saat pre-test, proses, dan 

post-test, video terdiri dari hasil anak saat pre-test dan post-test, sedangkan 

catatan keseharian guru berupa catatan-catatan proses anak. 

 

2. Instrumen Penelitian 

      Dengan adanya tujuan data yang akan diperoleh lebih mudah dianalisis, 

maka instrumen penelitian dalam penelitian ini tentunya adalah peneliti sendiri 

dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu itu sendiri antara lain alat tulis, 

camera digital dan alat pendukung lainnya seperti pedoman observasi, 

pedoman wawancara, serta tes.  

a. Pedoman Observasi 

      Pedoman observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat, 

mengamati, dan mengetahui kondisi awal proses belajar dan pembelajaran 

di sekolah tersebut. Tentunya yang dilihat dan diamati yakni kompetensi-

kompetensi yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk penyusunan tahapan pembelajaran hingga pembelajaran 

yang efektif dan efisien bisa tercapai, dan yang paling penting dari hal ini 

yakni agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal tercapai dengan baik. Pedoman observasi sendiri tentunya 

tidak akan jauh dari indikator kecerdasan inetrpersonal yang ingin dicapai 

peneliti yaitu yang berhubungan dengan kerja sama, toleransi, dan tanggung 

jawab. 
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b. Pedoman Wawancara 

      Pedoman wawancara ditujukan kepada guru maupun siswa. Wawancara 

kepada guru dimaksudkan agar peneliti mempunyai gambaran akan kondisi 

pembelajaran sebelumnya sehingga tahapan pembelajaran yang akan 

dilakukan di kesempatan selanjutnya. Wawancara kepada siswa ditujukan 

guna mengetahui sejauh mana pandangan siswa mengenai pembelajaran 

seni tari. Di samping itu wawancara ini ditujukan guna untuk mengetahui 

respon, tanggapan, maupun saran siswa mengenai pembelajaran tari 

sebelumnya agar peneliti mempunyai gambaran mengenai tahapan 

pembelajaran yang akan dilakukan melalui model pembelajaran Group 

Investigation.  

c. Tes 

      Demi mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran 

dilakukan, maka perlulah diadakannya tes. Ada beberapa tes yang 

dilakukan. Yang pertaman pre test sebelum treatment diberikan , yang 

kedua post test setelah treatment diberikan. Adapun kisi-kisi instrumen dari 

penelitian ini terlampir pada lampiran. 

Tabel 3.1     

Butir Soal Penilaian 

No Indikator Pencapaian Kompetensi Butir Soal 

1 Kerja sama dalam mengeksplorasi 

gerak. 

Buatlah gerakan sesuai dengan 

jumlah anggota kelompokmu! 

2 Kerja sama dalam membuat pola 

lantai. 

Buatlah minimal 3 pola lantai dengan 

kelompokmu! 

3 Toleransi dalam menuangkan ide-

ide dalam proses diskusi. 

Tuangkan ide-ide kreatifmu dalam 

suatu tarian! 

4 Tanggung jawab melakukan 

gerakan secara kompak. 

Tampilkan tarianmu di depan kelas 

dengan sebaik mungkin! 

5 Tanggung jawab dalam 

melakukan tari. 

Lakukanlah gerakan-gerakan yang 

telah kalian buat secara kompak! 
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E. Prosedur Penelitian 

1. Langkah-langkah Penelitian 

      Menurut Arikunto (1992, hlm.14-15) langkah-langkah penelitian / prosedur 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Memilih masalah. 

b. Studi pendahuluan. 

c. Merumuskan masalah. 

d. Merumuskan anggapan dasar. 

e. Merumuskan hipotesis. 

f. Memilih pendekatan. 

g. Menentukan variabel dan sumber data. 

h. Menentukan dan menyusun instrumen. 

i. Mengumpulkan data. 

j. Analisis data. 

k. Menarik kesimpulan. 

l. Menulis laporan. 

      Adapun langkah-langkah/prosedur penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan rancangan penelitian 

       Tahapan ini terdiri dari: 

1). Identifikasi masalah 

      Masalah merupakan fenomena yang harus dicari solusinya. Masalah  

yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana hasil penerapan model 

Group Investigation dalam pembelajaran seni tari untuk meningkatkan 

kecerdasan interpersonal siswa. 

2). Studi pendahuluan (survey awal) 

      Studi pendahuluan (survey awal) dimaksudkan untuk mencari 

informasi yang diperlukan peneliti, agar tata letak permasalahan lebih 

jelas. Di samping itu, studi pendahuluan (survey awal) ini berguna untuk 

menentukan lokasi, populasi, serta sampel yang akan diambil dalam 

sebuah penelitian. 
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3). Menyusun proposal penelitian 

      Penyusunan proposal penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi 

salah satu syarat menuju skripsi, juga bertujuan untuk menggambarkan 

apa yang ingin peneliti teliti, serta agar tidak ada salah penafsiran dalam 

hal tujuan.  

4). Menentukan dan menyusun instrumen penelitian 

      Langkah ini dilakukan agar penelitian tersusun dengan rapi, dan 

sistematis. Selain itu langkah ini dapat mempermudah peneliti dalam 

mengolah dan menganalisis data di kemudian hari. 

 

b. Tahapan pelaksanaan penelitian 

1). Pengumpulan data. 

      Data-data yang diperoleh merupakan data-data hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, maupun tes yang dilakukan (pre-test, saat 

pelaksanaan, dan post-test). 

2). Pengolahan dan analisis data 

      Dalam tahap ini, tentu saja peneliti mengolah dan menganalisis data 

hasil pre-test dan post-test siswa dengan menggunakan rumus statistik. 

Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui apakah terjadi peningkatan 

atau tidak mengenai hasil penerapan model Group Investigation untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa khususnya dalam 

pembelajaran seni tari.  

c. Tahapan akhir / tahapan pembuatan laporan 

1). Menarik kesimpulan dan penulisan laporan penelitian akhir 

      Tahap ini merupakan tahap menyimpulkan hasil penelitian dan 

pembuatan laporan akhir. 

      Di bawah ini merupakan bagan prosedur penelitian yang peneliti 

buat. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca. 
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Bagan 3.2 Bagan Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Diadaptasi dari Arikunto, Suharsimi, 1992, hlm. 14-15). 
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2. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah penafsiran pada penelitian ini, maka pada bagian 

definisi operasional akan dijelaskan maksud dari penelitian yang akan diteliti. 

Model Group Investigation merupakan suatu model pembelajaran yang 

membagi anak ke dalam beberapa kelompok.  Model ini merupakan model 

yang membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Pembelajaran seni tari pada 

dasarnya merupakan suatu pembelajaran yang seharusnya di dalamnya bukan 

hanya mengajarkan seni dari sisi praktiknya saja, akan tetapi juga mengajarkan 

seni dari sisi kognitif dan afektifnya juga. Kecerdasan interpersonal siswa 

adalah kemampuan memahami pikiran, sikap, dan perilaku orang lain (Gardner 

& Checkley dalam Yaumi, 2012, hlm. 21). Kecerdasan interpersonal dapat 

dilihat diantaranya dari aspek kerja sama, toleransi, dan tanggung jawab. 

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul “Penerapan Model Group 

Investigation dalam Pembelajaran Seni Tari untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Interpersonal Siswa (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 45 

Bandung)” merupakan suatu model pembelajaran yang diharapkan mampu 

untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa. 

 

3. Variabel Penelitian 

      Penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni, variabel x (variabel bebas) dan 

variabel y (variabel terikat). Variabel x yaitu yang mempengaruhi, sedangkan 

variabel y yaitu yang dipengaruhi atau akibat dari variabel bebas. Pembelajaran 

Seni Tari melalui Model Goup Investigation bertindak sebagai variabel bebas 

atau yang memberikan pengaruh, sedangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa 

bertindak sebagai variabel terikat karena mampu memberikan respon dari 

perlakuan variabel bebas.  
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Bagan 3.3 Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

          

                         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Asumsi Penelitian 

      Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan memahami pikiran, 

sikap, dan perilaku orang lain dimana kecerdasan ini meliputi kerja sama, 

toleransi, dan tanggung jawab. Kecerdasan interpersonal siswa salah satunya 

dipengaruhi oleh model pembelajaran yang baik. Model pembelajaran yang 

baik adalah model yang dapat membuat siswa aktif serta pintar bukan hanya di 

teorinya saja, akan tetapi dalam pembentukan karakter juga. Model Group 

Variabel X 

(Pembelajaran Seni 

Tari melalui Model 

Group Investigation) 

Variabel Y 

(Kecerdasan 

Interpersonal Siswa) 

Kecerdasan Interpersonal Siswa 

a. Sikap Kerja Sama:  

1. dalam mengeksplorasi gerak . 

2. dalam membuat pola lantai. 

b. Sikap Toleransi: 

1. dalam menuangkan ide-ide pada proses diskusi. 

c. Sikap Tanggung Jawab: 

1. dalam melakukan gerakan secara kompak. 

2. dalam menampilkan tari. 
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Investigation merupakan model merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa, 

karena pada dasarnya model ini merupakan model yang membutuhkan orang 

lain dalam prosesnya, serta merupakan pola yang membangun kelompok. 

Asumsi pada penelitian ini adalah model Group Investigation diharapkan 

mampu untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa pada aspek kerja 

sama, toleransi, dan tanggung jawab dalam pembelajaran seni tari.  

5. Hipotesis Penelitian 

      Menurut Suharsimi Arikunto (1992, hlm. 63) “Hipotesis merupakan 

anggapan dasar, teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji (di 

bawah kebenaran)”. Hipotesis dijadikan gambaran hasil atau jawaban dari 

rumusan masalah yang ada. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  H0 : tidak ada pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan 

interpersonal siswa setelah diberikan treatment Model Group 

Investigation pada siswa kelas VIII SMP Negeri 45 Bandung. 

b.  Ha : ada pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan interpersonal 

siswa setelah diberikan treatment Model Group Investigation pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 45 Bandung. 

 

F. Analisis Data 

      Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, 

yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia (Sugiyono, 2009, hlm. 

33).  

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 

Xd  = 
∑𝑑

𝑛
. 

∑X
2
d  = ∑d

2
 – 

(∑𝑑)2

𝑛
 

ttest  =  
𝑀𝑑

√
∑X2d

𝑛 (𝑛−1)

  

Keterangan:  
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Xd  = rata-rata d (data nilai posstest-data nilai pretest) 

∑d  = jumlah nilai d (data nilai posstest-data nilai pretest) 

n  = jumlah siswa 

∑X
2
d  = jumlah rata-rata kuadrat d  

∑d
2  

= jumlah d kuadrat (data nilai posstest-data nilai pretest) 


