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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen melalui pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan jenis penelitian Pre-Experimental. Mengenai pengertian 

ekperimen, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011, hlm. 74) mengemukakan bahwa: 

Dikatakan pre-experimental design, karena desain ini belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa ?, karena masih terdapat variabel luar yang 

ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen 

yang merupakan variabel  dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel 

independen. Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel 

tidak dipilih secara random. 

 

Bentuk penelitian yang di pakai oleh peneliti adalah One-Group Pretest-Posttest 

Design.  Peneliti mengambil bentuk penelitian ini karena tidak adanya kelas 

pembanding dan peneliti hanya memberikan sebuah penerapan tari Rantak pada satu 

kelompok. 

 

Bentuk pre-experimental designs ada beberapa macam yaitu : One-Shot Case 

Study, One-Group Pretest-Posttest Design, dan Intact-Group Comparasion. Menurut 

Sugoiyono (2011, hlm.74) 

Metode ini digunakan untuk menerapkan tari rantak sebagai media untuk 

mengukur kerjasama siswa dalam pembelajaran seni tari melalui tari berkelompok. 

Tari rantak tersebut dijadikan sebagai media untuk diujicobakan pada peningkatan 

kerjasama siswa terhadap pembelajaran seni tari yang terangkap dalam mata pelajaran 

seni budaya dan keterampilan di SMP Negeri 9 Bandung pada kelas VII 9. 

Desain penelitian merupakan rumusan dari rancangan yang dibuat sedemikian 

rupa agar arah penelitian jelas dan mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam desain 

penelitian seorang peneliti harus memaparkan berbagai macam bentuk susunan 

kerangka penelitian yang akan dibuat. 
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Desain penelitian ini menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design dari Pre-

eksperimental. Artinya pada desain ini terdapat pretest, sebelum diberikan treatment. 

Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Sugiyono (2011, hlm.74). 

Desain ini dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

Oı = nilai pretest (sebelum diberikan treatment) 

X   = treatment 

O2 = nilai postest (setelah diberi treatment) 
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B. Desain Penelitian 

 

 

Bagan 3.1 

Kerangka Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurikulum 

Siswa 
Pembelajaran Seni Tari 

Melalui Tari Rantak 

(Variabel X) 

Kerjasama Siswa 

(Variabel Y) 

Lingkungan  

Sosial  Hasil : 

Siswa mau bersosialisasi 

Indikator dalam tari : 

a. Keterampilan Berkomunikasi, dimana siswa bisa menuangkan 

ide/gagasannya ketika berdiskusi, siswa yang terampil dalam berkomunikasi 

bisa bertanya kepada anggota kelompoknya mengenai gerak yang belum 

dikuasai, dan mengajak siswa yang paif untuk berbaur. 

b. Meningkatkan Kerjasama, dimana siswa mampu bekerjasama dalam 

mengeksplor gerak tari, menyusun gerak tari dan berlatih. 

c. Tolong Menolong, dimana melalui penerapan tari Rantak diharapkan siswa 

memilki rasa empati terhadap teman sekelompoknya, membantu temanya 

ketika menemukan kesulitan, dan bisa menghargai pendapat temanya. 
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Sumber : Amir, dkk (2002, hlm. 34-35) 

 

C. Lokasi, populasi, dan sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMPN 9 Bandung yang bertempat di 

Jalan Semar no. 5 Bandung.  Alasan memilih SMP tersebut dikarenakan 

sekolah ini memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan peneliti.  

2. Populasi 

Populasi merupakan kelompok besar yang menjadi objek dari sebuah 

penelitian.  Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014, hlm. 117).  Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII 

SMP Negeri 9 Bandung yang berjumlah 432 orang siswa. Pemilihan populasi 

pada penelitian ini karena di kelas ini pembelajaran seni tari diberikan.  

Peneliti memilih kelas VII 9 yang berjumlah 36 orang, seluruh populasi 

merupakan sampel dari penelitian ini. 

3. Sampel 

     Pada penelitian ini peneliti menentukan sampel dengan menggunakan 

teknik Sampling Purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011, hlm. 85). 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014, hlm. 118).  Sampel dalam penelitian ini 

peneliti memilih satu kelas dari keseluruhan kelas VII yang terdiri dari 12 

kelas, yaitu kelas VII 9 yang berjumlah 36  orang, yaitu 21 orang siswa 

perempuan dan 15 siswa laki-laki. Pemilihan sampel kelas ini karena VII 9 

karena karakteristik siswa laki-laki yang pasif dalam pembelajaran sehingga 

peneliti menilai akan sangat berpengaruh terhadap proses kerjasama antar 

siswa dalam PBM. Selama ini kelas tersebut memang bukan kelas unggulan 
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begitu pun dengan siswa laki-laki yang dinilai kurang memiliki minat terhadap 

pembelajaran seni tari, mereka cenderung malu jika harus menari apalagi 

dengan jumlah siswa perempuan yang lebih banyak dari pada siswa laki-laki, 

sehingga tingkat kerjasama antar siswa pun cenderung kurang. Hal-hal ini 

terbukti pada saat observasi awal siswa merasa merasa keberatan dengan 

pemilihan kelompok secara acak, dan  lebih menyukai satu kelompok dengan 

teman-teman yang memiliki kedekatan khusus ( teman bermain ).  

Tabel. 3. 1 

Daftar Nama Siswa Kelas VII 9 Tahun Ajaran 2014/2015 

No   Nomor Induk 

Siswa 

Nama L/P 

1. 1415. 07.005 ADELLIA KANIA SUWANDIE P 

2.  1415.07.008 ADINDA HASNA FADHILAH P 

3. 1415.07.012 ADRIAN FAJAR RAMDHANI L 

4. 1415.07.016 AFINA RANDHANTYA RACHMAN P 

5. 1415.07.025 AJI WIBOWO L 

6.  1415.07.032 ALPIAN GALIH HARDIYANTO L 

7. 1415.07.043 ANDHIKA TAUFIK NUR RAHMAN L 

8. 1415.07.054 ARDIAN FEBRIANSYAH L 

9. 1415.07.060 ATHAR FASYA QINTHARA L 

10. 1415.07.062 AULIA NUR FEBRIYANTI P 

11. 1415.07.083 CLARISA AMELIA PUTRI P 

12. 1415.07.109 DIYANG WULANDARI RUSI P 

13. 1415.07.110 DWI SEFTIAN SETIAJI L 

14. 1415.07.162 GHANI IRFAN BRILLIANDRI L 

15. 1415.07.163 GHINA KHAIRA P 

16. 1415.07.173 HANDY SETIAWAN L 

17. 1415.07.175 HANIPAH P 

18. 1415.07.191 ISMI PUTRI ASIH P 

19. 1415.07.194 JANETHA SYAWALINA P 

20. 1415.07.205 LARAS AJENG PUSPAWATI P 

21. 1415.07.207 LINA NURLAILA SARI P 
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D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat instrumen yang mendukung dan memperkuat 

informasi untuk penelitian ini, antara lain studi pustaka, observasi secara langsung, 

wawancara, tes, dan dokumentasi. Bentuk instrumen penelitian ini berupa pedoman-

pedoman, baik pedoman observasi, wawancara, maupun tes yang dituangkan ke 

dalam benntuk catatan untuk mendapatkan informasi yang akurat. 

a. Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi adalah kegiatan melihat objek yang akan diteliti yang 

memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pengumpulan data dalam sebuah 

penelitian. Observasi dilakukan dengan mengambil informasi yang hendak 

diambil berupa/ fakta, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam suatu 

situasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di kelas VII 9 

SMP Negeri 9 Bandung mengenai tingkat kerjasama antar siswa. Untuk 

mempermudah pengumpulan data, maka peneliti  menuliskan alat bantu 

berupa buku catatan dan sebelumnya membuat pedoman observasi untuk 

22. 1415.07.209 LIVIANA NANDAWATI P 

23. 1415.07.213 MARSHANDA LUTFIAH PUTRI P 

24. 1415.07.243 MUHAMMAD FADHIL AKMAL SAPUTRA L 

25. 1415.07.257 MUHAMMAD TEGAR JAROSMAN L 

26. 1415.07.278 NAJWA NURHAFSAH P 

27. 1415.07.297 PUTRI IDAMBA P 

28. 1415.07.304 RADEN MUHAMMAD IRFAN MARTASUTA L 

29. 1415.07.309 RAHMADI L 

30. 1415.07.342 RIVALDI FARWAN L 

31. 1415.07.369 SEPTIANA AULIA NUR FADUNA P 

32. 1415.07.381 SILVI HERLIANI P 

33. 1415.07.383 SINTIA NATALIA P 

34. 1415.07.385 SIITI FADILATUNNISA AULIA P 

35. 1415.07.402 TIARA NISA NURIYAH P 

36. 1415.07.403 TIKA RULINI P 
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memudahkan proses kegiatan observasi. Observasi ini dilakukan sebelum dan 

selama penelitian berlangsung. 

 

b. Tes  

     Tes merupakan alat ukur untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan, 

baik secara lisan, tulisan, maupun tes perbuatan. Dalam penelitian ini 

menggunakan tes perbuatan yaitu tes yang dilakukan dalam penerapan tari 

rantak  untuk menigkatkan kerjasama siswa. Tes yang dilakukan terdiri dari 

tes awal (pre-test)  sebelum diberikan  perlakuan dan tes akhir (post-test) 

setelah diberikan perlakuan. Berikut ini adalah aspek yang terdapat dalam 

kerjasama. 

a. Keterampilan Berkomunikasi (Aspek 1): 

Keterampilan siswa dalam berkomunikasi dapat terlihat bagaimana 

siswa bisa menuangkan ide/gagasannya ketika diminta untuk 

mendiskusikan gerak tari yang akan dieksplorasi, disusun, dan berlatih 

dengan kelompoknya masing-masing. Selain itu siswa yang terampil dalam 

berkomunikasi bisa bertanya kepada anggota kelompoknya mengenai 

gerak apa saja yang belum dikuasai dan mengajak siswa yang pasif untuk 

berbaur dengan anggota kelompoknya. 

b. Meningkatkan kerjasama (Aspek 2): 

Dikarenakan tari rantak ini merupakan tari kelompok, diharapkan 

kerjasama antar anggota kelompok dapat terjalin. Baik dalam melakukan 

gerak menghentak kaki sesuai ketukan, melakukan gerak menepuk tangan 

sesuai ketukan, bahkan berlatih tentu diperlukan sebuah kerjasama antara 

anggota kelompok tersebut sehingga tercipta kekompakan dan 

keharmonisan gerakan. Misalnya ketika melakukan gerak rampak apabila 

terjalin kerjasama yang baik maka akan tercipta gerakan yang dinamis. 

Serta diskusi dalam pembagian tugas kelompok untuk penampilan tari. 

c. Saling tolong menolong (Aspek 3) : 
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Melalui penerapan tari rantak ini diharapkan siswa memiliki rasa 

empati terhadap teman sekelompoknya, bersedia membantu temannya 

ketika menemui kesulitan saat pembelajaran, dan bisa menghargai 

pendapat teman sekelompoknya saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

 

Tabel 3.2 

Data Pretespada Aspek Keterampilan Berkomunikasi 

No Nama 

Siswa 

Aspek 1 (KB) Skor X X
2 

Ket 

Menuangkan 

ide /gagasan 

besama 

kelompok 

Bertanya kepada 

anggota 

kelompoknya 

mengenai gerak yang 

belum dikuasai 

Mengajak siswa yang 

pasif untuk berbaur 

dengan anggota 

kelompoknya 

1         

 

Tabel 3.3 

Data Pretes pada Aspek Meningkatkan Kerjasama 

No Nama 

Siswa 

Aspek 2 (MK) Skor X
 

X
2
 Ket 

Melakukan gerak 

menghentak kaki 

sesuai ketukan 

dengan kelompok 

Melakukan 

gerak menepuk 

tangan sesuai 

ketukan dengan 

kelompok 

Berlatih 

bersama 

kelompok 

Pembagian 

tugas 

kelompok 

1          

 

Tabel 3.4 

Data Pretestpada Aspek Tolong Menolong 

No Nama 

Siswa 

Aspek 3 (TM) Skor X X
2 

Ket 

Memiliki rasa 

empati 

Membantu teman yang 

kesulitan 

Menghargai 

pendapat teman 

1         

 

 

Tabel 3.5 

Data Pretest pada Aspek Keseluruhan 

No Nama 

Siswa 

Nilai Keseluruhan  Skor X X
2 

Ket 

Aspek1 

(KB) 

Aspek 2 

(MK) 

Aspek 3 

(TM) 

1         
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Tabel 3.6 

Data Proses pada Aspek Keterampilan Berkomunikasi 

 

 

Tabel 3.7 

Data Proses pada Aspek Meningkatkan Kerjasama 

 

No Nama 

Siswa 

Aspek 2 (MK) Skor X
 

X
2
 Ket 

Melakukan gerak 

menghentak kaki 

sesuai dengan 

kelompok 

Melakukan 

gerak 

menepuk 

tangan sesuai 

dengan 

kelompok 

Berlatih 

bersama 

kelompok 

Pembagian 

tugas 

kelompok 

1          

 

 

Tabel 3.8 

Data Proses pada Aspek Tolong Menolong 

 

No Nama 

Siswa 

Aspek 3 (TM) Skor X X
2 

Ket 

Memiliki rasa empati Membantu teman 

yang kesulitan 

Menghargai 

pendapat 

teman 

1         

 

 

No Nama 

Siswa 

Aspek 1 (KB) Skor X X
2 

Ket 

Menuangkan ide 

/gagasan 

bersama 

kelompok 

Bertanya kepada 

anggota 

kelompoknya 

mengenai gerak yang 

belum dikuasai 

Mengajak siswa 

yang pasif untuk 

berbaur dengan 

anggota 

kelompoknya 

1         
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Tabel 3.9 

Data Proses Keseluruhan Tiga Aspek (keterampilan berkomunikasi, 

meningkatkan kerjasama, dan tolong menolong) 

No Nama 

Siswa 

Nilai Keseluruhan  Skor X X
2 

Ket 

Aspek1 

(KB) 

Aspek 2 

(MK) 

Aspek 3 

(TM) 

1         

 

 

 

Tabel 3.10 

Data Posttest pada Aspek Keterampilan Berkomunikasi 

No Nama 

Siswa 

Aspek 1 (KB) Skor X X
2 

Ket 

Menuangkan ide 

/gagasan 

bersama 

kelompok 

Bertanya kepada 

anggota 

kelompoknya 

mengenai gerak 

yang belum 

dikuasai 

Mengajak siswa yang 

pasif untuk berbaur 

dengan anggota 

kelompoknya 

1         

 

 

Tabel 3.11  

Data Posttest pada Aspek Meningkatkan Kerjasama 

 

 

Tabel 3.12  

Data Posttest pada Aspek Tolong Menolong 

 

 

 

Tabel 3.14 

Data Posttes Keseluruhan Tiga Aspek (keterampilan berkomunikasi, 

meningkatkan kerjasama, dan tolong menolong) 

No Nama 

Siswa 

Aspek 2 (MK) Skor X
 

X
2
 Ket 

Melakukan gerak 

mengehentak kaki 

sesuai ketukan 

dengan kelompok 

Melakukan 

gerak menepuk 

tangan sesuai 

ketukan dengan 

kelompok 

Berlatih 

bersama 

kelompok 

Pembagian 

tugas 

kelompok 

1          

No Nama 

Siswa 

 Aspek 3 (TM) Skor X X
2 

Ket 

Memiliki rasa 

empati 

Membantu teman yang 

kesulitan 

Menghargai pendapat 

teman 

1         
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Tabel 3.15  

Dtaa Uji t pada Aspek Keterampilan Berkomunikasi 

 

No Nama Aspek 1 (KB) D d² 

Pre-test Post-test 

1      

 

Tabel 3.16 

Data Uji t pada Aspek Meningkatkan Kerjasama 

 

No Nama Aspek 1 (MK) D d² 

Pre-test Post-test 

1      

 

Tabel 3.17  

Data Uji t pada Aspek Tolong Menolong 

No Nama Aspek 1 (TM) D d² 

Pre-test Post-test 

1      

 

Tabel 3.18  

Data Uji tPretes dan Posttest 

No Nama Aspek 1 (TM) D d² 

Pre-test Post-test 

1      

 

KKM = 75 

Keterangan :  Bobot nilai 86-95 = A (Sangat Baik) 

           Bobot nilai 76-85 =  B (Baik) 

           Bobot nilai  66-75 = C (Cukup) 

           Bobot nilai < 65    = D (Kurang) 

 

 

 

Tabel 3.19 

No Nama 

Siswa 

Nilai Keseluruhan  Skor X X
2 

Ket 

Aspek1 

(KB) 

Aspek 2 

(MK) 

Aspek 3 

(TM) 

1         
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Rentang Nilai pada Aspek Keterampilan Berkomunikasi 

No  Nilai Angka  Nilai Huruf Keterangan 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

86-95 

 

 

 

 

 

76-85 

 

 

 

66-75 

 

< 65 

Sangat Baik(A) 

 

 

 

 

 

Baik(B) 

 

 

 

Cukup (C) 

 

Kurang(D) 

1) Jika siswa dapat menuangkan 

ide/gagasan, bertanya kepada anggota 

kelompoknya mengenai gerak yang 

belum dikuasai, dan mengajak siswa 

yang pasif untuk berbaur dengan 

anggota kelompoknya. 

2) Jika siswa dapat menuangkan 

ide/gagasan, dan bertanya kepada 

anggota kelompoknya mengenai 

gerak yang belum dikuasai. 

3) Jika siswa hanya dapat menuangkan 

ide/gagasanya. 

4) Jika siswa belum dapat menuangkan 

ide/gagasan, bertanya kepada anggota 

kelompoknya mengenai gerak yang 

belum dikuasai, dan mengajak siswa 

yang pasif untuk berbaur dengan 

anggota kelompoknya. 

 

 

 

Tabel 3.20 

Rentang Nilai pada Aspek Meningkatkan Kerjasama 

No  Nilai Angka Nilai Huruf Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

86-95 

 

 

 

 

 

 

 

76-85 

 

 

 

 

 

 

66-75 

 

 

< 65 

Sangat Baik(A) 

 

 

 

 

 

 

 

Baik (B) 

 

 

 

 

 

 

Cukup (C) 

 

 

Kurang (D) 

1) Jika siswa dapat melakukan gerak 

menghentak kaki sesuai ketukan 

dengan kelompok, melakukan gerak 

menepuk tangan sesuai ketukan 

dengan kelompok, pembagian tugas 

kelompok, dan berlatih dengan 

kelompok. 

 

2) Jika siswa dapat melakukan gerak 

menghentak kaki sesuai ketukan  

dengan kelompok, melakukan gerak 

menepuk tangan sesuai ketukan 

dengan kelompok, dan pembagian 

tugas kelompok. 

 

3) Jika siswa dapat berlatih dengan 

kelompok saja. 

 

4) Jika siswa belum dapat melakukan 

gerak menghentak kaki susuai 

ketukan dengan kelompok, 

melakukan gerak menepuk tangan 

sesuai ketukan dengan kelompok, 
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pembagian tugas kelompok, dan 

berlatih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.21 

Rentang Nilai pada Aspek Tolong Menolong 

No  Nilai Angka Nilai Huruf Keterangan 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

86-95 

 

 

 

76-85 

 

 

66-75 

 

< 65 

 

Sangat Baik  (A) 

 

 

 

Baik (B) 

 

 

Cukup (C) 

 

Kurang (D) 

1) Jika siswa dapat memeliki rasa 

empati, membantu teman yang 

kesulitan, dan menghargai pendapat 

teman. 

2) Jika siswa dapat memiliki rasa 

empati, dan membantu teman yang 

kesulitan. 

3) Jika siswa dapat menghargai 

pendapat teman saja. 

4) Jika siswa belum dapat memiliki rasa 

empati, membantu teman yang 

kesulitan, dan menghargai pendapat 

teman. 

 

 

c. PedomanWawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam pengumpul data pada penelitian ini   

menggunakan wawancara terstruktur, yakni dengan pertanyaan yang sudah 

disusun sebelumnya dan setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. 

Sehingga peneliti dapa mengetahui bermacam-macam jawaban yang 

dikemukakan oleh responden sebagai sampel penelitian.  

d. Dokumentasi  

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan unruk mendukung kelengkapan data 

yang lain dalam penelitian. 
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Pedoman ini digunakan untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan 

masalah yang diajukan seperti mencatat kegiatan guru, mencatat bagaimana 

siswa merspon pelajaran seni tari dengan penerapan tari rantak dan mencatat 

kerjasama siswa dalam proses pembelajaran seni tari. 

e. Studi Pustaka 

Kegiatan ini meliputi kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku bacaan 

kemudian bisa sebagai referensi penulisan laporan penelitian.  Data dan 

informasi dalam langkah ini dapat diperoleh dari hasil membaca majalah, 

skripsi, artikel, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan, yakni pada proses penerapan tari Rantak pada pembelajaran seni 

tari sebagai upaya meningkatkan kerjasama siswa di SMP Negeri 9 Bandung. 

 

E. Teknik Pengumpul Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang penulis gunakan diantaranya : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai melalui 

pengamatan awal (observasi awal), peneliti melakukan observasi terlebih 

dahulu terhadap tingkat kerjasama siswa dalam pembelajaran seni tari 

sebelum. Kemudian peneliti melihat proses pembelajaran seni tari mengenai 

tari yang diterapkan di sekolah tersebut dan tingkat kerjasama siswa sebelum 

peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

b. Wawancara 

Peneliti melakukan proses wawancara sebagai berikut : 

1. Wawancara kepada guru yang bersangkutan 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik siswa 

khususnya siswa kelas VII.9 yang merupakan kelas eksperimen, proses 

belajar mengajar, metode dan strategi yang dipakai oleh guru yang 

bersangkutan, dan pendapat tentang judul dan masalah penelitian yang 

akan dilaksanakan di sekolah tersebut. 
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2. Wawancara kepada siswa 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran seni tari, dan sejauh mana siswa memahami pembelajaran 

seni tari yang telah diberikan dengan tari Rantak, apakah tingkat 

kerjasama antar siswa meningkat atau tidak. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data secara 

akurat dengan mendokumentasikan dari awal proses pembelajaran seni 

tari berlangsung hingga hasil akhir pembelajaran. Dokumentasi tersebut 

berupa foto  pada proses pembelajaran tari rantak mengenai tingkat 

kerjasama siswa. 

4. Studi Pustaka 

     Studi pustaka dimaksudkan untuk mempelajari dari sumber-sumber 

kepustakaan yang ada baik berupa buku-buku maupun media bacaan 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji pada penelitian ini.  

Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menentukan landasan 

berpikir yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian selain itu 

juga agar peneliti mempunyai pijakan yang cukup kuat untuk membangun 

kerangka berpikir. 

     Studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

informasi yang di perlukan dari berbagai sumber bacaan baik yang 

bersifat dokumen sumber lainnya.  Pada intinya stidi pustaka dilakukan 

agar peneliti mempunyai pedoman, pengetahuan pandangan dan 

pemahaman yang luas terhadap masalah yang diteliti yaitu untuk 

mendapatkan teori dan konsep-konsep yang diinginkan landasan 

pemikiran dalam penlitian ini.  Jenis studi pustaka dalam penelitian ini 

berupa buku-buku, skripsi artikel, internet, dan sumber yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.   

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitian 
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a. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan mengamati 

bagaimana proses pembelajaran seni tari yang dilakukan di SMP Negeri 9 

Bandung. Kemudian peneliti mendapat ide untuk melakukan penelitian. 

b. Pengajuan judul penelitian 

Setelah melakukan observasi pada pembelajaran seni tari yang 

dilakukan di SMP Negeri 9 Bandung,  selanjutnya peneliti mengajukan 

judul untuk penelitian kepada dewan skripsi dengan judul penerapan tari 

rantak pada pembelajaran seni tari sebagai upaya meningkatkan kerjasama 

siswa di SMP Negeri 9 Bandung.  

c. Membuat proposal  

Setelah disetujui judul yang peneliti ajukan kepada dewan skripsi, 

peneliti membuat proposal penelitian untuk diajukan dan disahkan oleh 

dewan skripsi. 

d. Menentukan instrumen  

Instrumen dalam penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan 

data-data tentang hasil kerjasama siswa dalam pembelajaran seni tari di 

SMP Negeri 9 Bandung. 

e. Pelaksanaan penelitian  

a. Pengumpulan data 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan data-data yang 

menunjang untuk menyusun laporan penelitian. Untuk itu peneliti 

melakukan proses pengumpulan data-data yang diperlukan. 

b. Pengolahan data 

Setelah dilakukannya pengumpulan data dari proses pembelajaran 

yang dilakukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. 
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c. Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan Data 

Penyusunan data atau informasi penelitian dilakukan setelah 

melalui tahap pengolahan data. Langkah penyusunan data ini 

dilaksanakan agar laporan penelitian menjadi sistematis. 

b. Pengetikan Data 

Proses ini dilakukan oleh peneliti setelah data tersusun dengan 

sistematis melalui proses bimbingan terlebih dahulu. 

 

 

c. Penggandaan Laporan Penelitian 

Penggandaan laporan penelitian dilakukan setelah dilaksanakan 

sidang skripsi. Penggandaan ini dilakukan setelah melalui tahap-tahap 

yang dilakukan dengan pengawasan yang telah disetujui oleh 

pembimbing 1 dan 2. 

G. Definisi Operasional 

Pembahasan mengenai definisi operasional, perlu mengetahui mengenai variabel 

penelitian terlebih dahulu. Seperti penjabaran berikut ini. Definisi operasional dalam  

judul skripsi penerapan tari rantak dalam pembelajaran seni tari sabagai upaya 

meningkatkan  kerjasama  siswa di SMPN 9 Bandung  adalah, bahwa dengan tari 

rantak sebagai media dalam pembelajaran seni tari sikap kerjasama siswa dapat 

ditingkatkan.  Tari Rantak itu rampak sama dengan kerjasama, didalam tari Rantak 

kerjasama selalu dituntut.  Seperti saat melakukan rentak kaki bersama-sama, jika 

tidak ada kerjasama tidak akan rantak bunyi yang terdengar.  Didalam tari Rantak 

juga ada gerak menepuk tangan yang harus dilakukan bersama-sama agar bunyinya 

terdengar rampak untuk meningkatkan kerjasama.  Gerak dan musik dalam tari 

Rantak harus dilakukan sesuai ketukan yang sudah ada rampak jika tidak dilakukan 

sesuai ketukan tentu suara yang terdengar tidaklah rampak jika tidak rampak maka 
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bukan tari Rantak namanya, yang menjadi khas dari tari Rantak adalah “ramai” 

karena selain musik, sesekali ada suara keras saat penari menghentakan kaki di lantai 

dan suara menepuk tangan.  Selain itu gerakanya penuh dengan gerak pencak silat.  

Maka dari itu sangat dibutuhkan kerjasama dalam melakukanya.   

Kerjasama disini adalah supaya siswa mau bersosialisasi, berbaur, mempunyai 

rasa empati, saling tolong-menolong terhadap temanya.  Jika dihubungkan dengan 

kerjasama di dalam tari Rantak ini tidak ada perbedaan gerak antara laki-laki dan 

perempuan semuanya sama.   Sehingga memungkinkan siswa laki-laki dan perempuan 

untuk menarikanya, dan dari segi kostum tidak ada perbedaan antara perempuan dan 

laki-laki semuanya sama.  Jadi siswa laki-laki dan perempuan bisa saling bekerjasama 

melalui tari Rantak ini.  

 

 

H. Variabel Penelitian 

Variabel penenelitian yang berjudul “Penerapan Tari Rantak Pada Pembelajaran Seni 

Tari Sebagai Upaya Meningkatkan Kerjaasama Siswa di SMP N egeri 9 Bandung” 

yaitu : 

Bagan 3.2 

Variabel X dan Y 

 

       

 

 

 

a. Variabel  bebas ( independent variabel ) adalah penerapan tari Rantak. Tari 

Rantak di sini berperan sebagai media dalam pembelajaran seni tari. Variabel 

bebas ini adalah perlakuan (treatment) yang mempengaruhi variabel lain. 

b. Variabel terikat ( dependent variabel ) dalam penelitian ini adalah kerjasama, 

karena tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kerjasma siswa dengan 

Variabel X 

“Penerapan Tari Rantak” 

Variabel Y 

“Meningkatkan Kerjasama” 



42 
 

Fajri  Utami Meylestari,2015 
PENERAPAN TARI RANTAK PADA PEMEBELAJARAN SENI TARI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KERJASAMA 
SISWA DI SMPN 9 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

menerapkan tari Rantak. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

 

I. Asumsi 

     Asumsi adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir 

dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Maka yang menjadi asumsi dalam 

penelitian ini adalah: penerapan tari rantak pada pembelajaran seni tari sebagai upaya 

meningkatkan kerjasama dipresepsikan akan terdapat hasil meningkatan kerjasama 

siswa. 

J. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai tingkat keberhasilan atau tolak 

ukur dari hasil penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Menurut 

Sugiyono (2011, hlm. 64). Pengujian dapat dilakukan pada satu pihak  atau dua pihak. 

Pengujian satu pihak adalah pengujian sampel penelitian yang tidak memakai sampel 

sebagai pembanding, sedangkan pengujian dua pihak adalah sampel yang 

menggunakan sampel lain sebagai pembanding. 

     Pada penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis uji satu pihak, karena subjek 

yang menjadi sampel penelitian hanya ada satu sampel dan tidak ada pembanding 

dengan sampel lain.  Maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

Ha : terdapat peningkatan terhadap kerjasama siswa setelah dilakukan treatment 

tari Rantak pada pembelajaran seni tari di SMP Negeri 9 Bandung . 

Ho  :  tidak terdapat peningkatan terhadap kerjasama siswa setelah dilakukan 

treatment tari Rantak pada pembelajaran seni tari di SMP Negeri 9 

Bandung. 

 

K. Teknik Analisis Data 
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     Setelah dilakukannya observasi, wawancara, tes dan dokumentasi, hasil dari 

penelitian tersebut digabungkan lalu dianalisis untuk mendapatkan hasil yang benar 

sesuai dengan kebutuhan.  Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini menggunakan perhitungan uji hipotesis dengan rumus :  

a. Menentukan nilai rata-rata 

Md = 
Ʃ𝑑

𝑛
 

Md = nilai rata-rata selisih x2-x1 

Ʃd = Ʃ (x2-x1) 

N = Jumlah siswa 

 

 

b. Menentukan standar deviasi 

S =  Ʃ𝑑²−  
(Ʃ𝑑)²

𝑛
 

 

S    =  Standar deviasi/ Simpangan Baku 

Ʃd² =  Ʃ (x2-x1)² 

Ʃd = Ʃ (x2-x1) 

n    = Jumlah Siswa 

 

c. Menentukan thitung 

t =
𝑀𝑑

 
𝑠

𝑁  (𝑁−1)

 

Md = nilai rata-rata selisih X2-X1 

S = Standar deviasi/ Simpangan Baku 

n = Jumlah siswa 
 

 

 


