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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Metodologi penelitian harus ada batasan-batasan yang muncul, seperti 

tempat, lokasi, populasi dan sampel penelitian. Yaitu sebuah tempat dengan 

keadaan dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan 

masalah penelitian berlangsung (Darmadi, 2011:52). 

Terdapat beberapa macam tempat penelitian, tergantung bidang ilmu yang 

melatarbelakangi studi tersebut. Untuk bidang pendidikan maka tempat penelitian 

akan berlangsung di kelas, sekolah, lembaga pendidikan dalam satu kawasan. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan beberapa pertimbangan, 

dan kepentingan yang dimiliki oleh peneliti untuk mendapatkan hasil serta tujuan 

yang dimaksudkan. Lokasi, populasi dan sampel penelitian akan dilaksanakan di : 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Lokasari yang berada di 

Jln. Mariwati No.9 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang 

merupakan lokasi strategis di pusat kota Cipanas. 

2. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Lokasari  

semester 2 tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 103 orang. 

Tabel 3.1 

Distribusi Populasi Penelitian Menurut Kelas dan Jenis Kelamin 

 

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 IV A 29 23 52 

2 IV B 27 24 51 

Jumlah   103 

   (Sumber : TU SD Negeri Lokasari Tahun Ajaran 2012-2013) 

3. Sampling 
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Sampling atau wakil populasi dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara 

mengambil subjek berdasarkan atas tujuan serta kebutuhan dalam melakukan 

penelitian ini dan dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Sampel yang 

diambil adalah siswa-siswa dari kelas IV A SDN Lokasari yang berjumlah 52 

siswa terdiri dari 29 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Pengambilan 

subjek penelitian ini didasarkan karena pada kelas tersebut belum diadakannya 

pembelajaran tari menggunakan media dari budaya daerah serta berdasarkan 

fase usia karakteristik siswa kelas IV itu sendiri, dimana pada masa usia 9-11 

tahun (siswa kelas IV) anak lebih banyak melakukan gerak kreatif 

dibandingkan pembelajaran tari secara terstruktur, sehingga dalam penelitian 

ini sangat mendukung terhadap pembelajaran seni tari.  

 

B. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian tindakan (action 

research) dengan menggunakan desain Kurt Lewin (Smith, 2007) yang 

menggunakan sebuah spiral penelitian tindakan, yang mencakup penemuan fakta, 

perencanaan, pengambilan tindakan, evaluasi, dan perbaikan rencana, sebelum 

bergerak ke langkah aksi kedua (Mertler, 2011:26). 

Bagan 3.1 

Prosedur Penelitian Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penemuan Fakta 

(Pembelajaran Seni Tari di SD Negeri Lokasari) 

 

( 

 

\ 

 

Perencanaan (Planing)  

(Pembelajaran Seni Tari dengan Menggunakan 

Media Pembelajaran “Tutunggulan” ) 

 

Pengambilan Tindakan (Action) 

(Proses Pembelajaran Seni Tari dengan 

Menggunakan Media “tutunggulan” ) 

 

 
Evaluasi 

( Evaluasi setelah pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan media “tutunggulan”) 
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Berdasaran pendapat diatas, peneliti berupaya mengaji data selama 

pembelajaran dilasanakan dan memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran berikutnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Peneliti membuat konsep pembelajaran dengan menggunakan media 

tutunggulan melalui dua siklus, yaitu model spiral penelitian tindakan versi Lewin 

(Mertler, 2011:26). 

Bagan 3.2 

Siklus Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbaikan Rencana (Revisi) 

(Perbaikan Rencana yang akan dilakukan  untuk proses 

pada siklus ke 2) 

Mengidentifikasi gagasan umum 

atau awal 

 (Observasi Awal) 

Eksplorasi atau 

 penemuan fakta 

(Melaksanakan 

wawancara dan pre-test) 

Perencanaan (Planning) 

Pembelajaran Seni Tari dengan 

Menggunakan Media “tutunggulan” 

Mengambil langkah aksi pertama 

(Proses pembelajaran dengan 
menggunakan media “tutunggulan”) 

Evaluasi 

Rencana Perbaikan 

Mengambil langkah aksi kedua 

(Proses pembelajaran dengan 

menggunakan media “tutunggulan”) 

 



38 
 

Lisa Monna Februanti, 2013 
Tutunggulan Sebagai Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Kreativitas Gerak Pada 
Pembelajaran Tari Dikelas IV A SDN Lokasari Kabupaten Cianjur 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

Langkah-langkah setiap tahapan penelitian tindakan (action research) 

yang diaplikasikan dalam penelitian ini secara khusus dalam pembelajaran tari 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Penemuan Fakta 

Kegiatan identifikasi masalah yang dilaksanakan pada studi 

pendahuluan, peneliti merencanakan langkah-langkah penerapan media 

pembelajaran tutunggulan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai yaitu 

meningkatnya kreativitas gerak siswa dalam pembelajaran seni tari, 

perencanaan ini disusun untuk diberikan kepada observer agar dapat 

memahami indikator pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Sebagai permulaan penelitian, pada saat melakukan pengamatan awal 

secara kolaboratif peneliti melakukan kegiatan yang dibantu oleh 1 orang 

observer (guru kelas 4a) untuk mengamati proses, hasil dan factor lain yang 

timbul dan berkembang selama pembelajaran seni tari berlangsung sebelum 

diberikan tindakan, untuk melihat indikator peningkatan kreativitas gerak 

siswa. 

2. Tahap Perencanaan (Planning) 

Dari kegiatan identifikasi masalah yang dilaksanakan pada studi 

pendahuluan, peneliti merencanakan langkah-langkah penerapan media 

tutunggulan sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan reativitas gerak 

siswa, perencanaan ini disusun untuk diberikan kepada observer agar dapat 

memahami indikator pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Sebagai permulaan penelitian, sebelum kegiatan pembelajaran seni tari 

dengan menggunakan media tutunggulan, langkah pertama yang dilaukan 

peneliti adalah : 

a. Memilih permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian. 

b. Mencari sumber secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

c. Merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, antara peneliti 

dan observer (guru kelas 4a) yang akan mengamati proses belajar 
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mengajar berlangsung. Tujuannya untuk menyamakan persepsi tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

d. Penciptaan situasi kelas, untuk melihat dan mendiagnosis tingkat awal 

kemampuan siswa dalam pembelajaran serta melihat dan memahami siswa 

yang terlibat dalam penelitian. 

e. Mempersiapkan alat perekam data untuk mencatat berbagai kegiatan yang 

terjadi selama implementasi dilakukan dengan menggunakan pedoman 

observasi serta pedoman wawancara yang dilaukan untuk mendukung data 

penelitian. 

f. Persiapan untuk mendiskusikan proses pemantauan yang dilaukan oleh 

peneliti dan observer yang akan mengamati pembelajaran. 

3. Pengambilan Tindakan (Action) 

Tahap pelaksanaan yang berupa tindakan (action) adalah peneliti 

melaksanakan proses pembelajaran seni tari sesuai perencanaan yang telah di 

buat yaitu meningkatkan kreativitas gerak siswa dengan menggunakan 

tutunggulan sebagai media pembelajaran, di dalam kelas siswa akan dilihat 

apresiasi dan responsibilitas nya terhadap media tutunggulan. Disitu akan 

dilihat perkembangan dan perubahan akibat dari tindakan yang diberikan, dari 

respon siswa tersebut, pembelajaran akan diamati oleh peneliti dan observer, 

setelah itu akan dilaukan evaluasi untuk melihat hasil dari sesudah diberikan 

tindakan. 

4. Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi ini, secara kolaboratif peneliti melakukan kegiatan 

penilaian dengan dibantu oleh observer untuk mengamati proses, hasil dan 

factor lain yang timbul dan berkembang selama pelaksanaan tindakan 

dilakukan dalam pembelajaran seni tari dengan menggunakan media 

tutunggulan. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman 

observasi, tentang kegiatan pembelajaran siswa dengan menggunakan media 

tutunggulan. Hasil dari observasi ini dijadikan sebagai dasar melakukan 

refleksi dan revisi terhadap kreativitas gerak yang telah dilakukan untuk 
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menentukan tindakan selanjutnya secara berulang-ulang sampai mendapat 

hasil yang di inginkan. 

 

5. Tahap Perbaikan Rencana (Revisi) 

Setelah peneliti melakukan observasi kemudian mengolah dan 

memproses data yang telah diperoleh bersama observer untuk mengetahui 

apakah tindakan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, apa kekurangan dan 

kelebihan perencanaan serta tindakan yang telah dilakukan, dan bagaimana 

hasil evaluasinya. Peneliti menganalisis temuan-temuan tersebut dengan 

melihat kekurangan-kekurangan yang akan diperbaiki bersama observer lalu 

menyimpulkan apa yang harus dilakukan dalam tindakan perbaikan dalam 

siklus I. 

Revisi yaitu suatu kegiatan untuk mempelajari kekurangan dan 

memperbaiki dalam kegiatan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan bahan masukan untuk melakukan revisi terhadap hasil 

program tindakan yang telah disusun dan di rencanakan sebelumnya. Revisi 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan observer, hal ini dimaksudkan 

untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan kreativitas gerak siswa 

melalui media tutunggulan  yang akan ditarik kesimpulannya dalam laporan 

penelitian. 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian untuk  memperoleh data yang dikehendaki oleh peneliti 

dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian ini berfungsi untuk membantu 

peneliti dalam mengkaji serta mengumpulkan data yang nantinya akan diolah 

dalam proses penelitian dan pasca penelitian, guna menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian tersebut. Metode penelitian terdiri dari kata metode dan 

penelitian, yang dimaksud dengan penelitian Darmadi menjelaskan bahwa 

penelitian merupakan cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk 

mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery maupun 

invention (2011:22). Sehingga yang dimaksud metode penelitian adalah : 
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    Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dalam hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2011:1). 

 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian 

Tindakan (Action Research) yaitu penelitian yang difokuskan pada pemecahan 

masalah kelas atau sekolah khusus, meningkatkan praktik, atau membantu 

mengambil keputusan di satu situs lokal. Penelitian tindakan menawarkan sebuah 

proses untuk mengubah praktik saat ini menuju praktik yang lebih baik, tujuan 

utama penelitian tindakan adalah untuk meningkatkan secara langsung di dalam 

satu atau beberapa kelas atau beberapa sekolah, McMillan dalam Mertler 

(2011:22). Metode ini digunakan sehingga dalam jangka panjang rentetan 

keberhasilan yang dialami, gerakan action research akan mampu menumbuhkan 

kapasitas individu dan kapasitas sekolah untuk meningkatkan secara 

berkelanjutan. Penelitian tindakan ini untuk meneliti dan memecahkan masalah 

yang dihadapi dan dialami secara langsung oleh peneliti dalam melakukan 

pembelajaran seni tari dengan menggunakan media tutunggulan dalam 

meningkatkan kreativitas siswa. 

Penelitian ini pada pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif yang 

dibantu oleh seorang observer yaitu Lilis Heryani, S.Pd selaku guru kelas dan 

pengajar seni tari di sekolah tersebut dan peneliti sendiri. Observer ikut serta 

untuk menentukan langkah-langkah dalam kegiatan selanjutnya, guna 

memperoleh gambaran tentang kekurangan-kekurangan dalam pengajaran melalui 

media tutunggulan  sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 

 

D. Fokus Penelitian  

1. Materi Penelitian 

 Materi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah 

tutunggulan  sebagai media pembelajaran tari yang berasal dari lingkungan 

dan budaya setempat. Tutunggulan akan dijadikan sebuah media dalam 
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merangsang dan mengembangkan kemampuan siswa pada pembelajaran seni 

tari di sekolah. 

 

 

2. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu Kreativitas Gerak 

siswa kelas IV A di Sekolah Dasar Negeri Lokasari yang diharapkan setelah 

diberikan materi dengan melalui berbagai proses tindakannya dapat merespon 

dari materi tersebut, sehingga kreativitas gerak siswa dapat meningkat. 

 

Bagan 3.3 

Fokus Dalam Penelitian Tindakan 

 

Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Definisi Operasional 

Judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “Tutunggulan Sebagai 

Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Kreativitas Gerak Pada Pembelajaran 

Tari di Kelas IV A SDN Lokasari Kabupaten Cianjur” Yang mempunyai beberapa 

(Materi)  

Tutunggulan 

“Permainan Lisung dan Alu” 

(Hasil) 

Kreativitas Gerak 

Menemukan gerak Mengembangkan 

gerak 

Menciptakan 

gerak 

- Ide/gagasan 

- respon 

- Seleksi 

gerak 

- Pembentuk

an gerak 

- Motif gerak  

- Merangkai 

gerak 

- Menyusun 

gerak 

- Menyajikan 

gerak 
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istilah, guna  memperoleh pemahaman yang jelas dan menghindari terjadinya 

kesalahpahaman terhadap penafsiran istilah-istilah tersebut, maka dalam hal ini 

penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

Media menurut Gearlach & Ely dalam Fathurrohman (2007:65) adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat 

siswa mampu meperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media 

pembelajaran tidak dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih 

penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu mempertinggi proses 

pembelajaran. 

 Kreativitas kemampuan seseorang atau siswa dalam memunculkan hal 

yang baru baik berupa gagasan atau dalam bentuk karya sehingga relatif berbeda 

dengan yang telah ada sebelumnya. Kreativitas melibatkan unsur-unsur 

simbolisme, permainan peran, acting, menggambar, grafis, ilustrasi, melukis, 

menghasilkan hal-hal semacam itu, menjiplak, mencetak, menggrafir, mematung, 

bentuk-bentuk seni dan seni murni, meniru dan mendeskripsikan, seperti yang di 

ungkap oleh Fryer dalam Beetlestone (2012:3) 

Tutunggulan kesenian  daerah yang berada di daerah Kabupaten Cianjur 

dan dijadikan sebagai stimulus untuk merangsang siswa terhadap pengetahuan 

kognitif, apektif dan psikomotor. 

SDN Lokasari adalah salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan 

pemerintah RI yang berlokasi di Jl. Mariwati No. 09 Cipanas. 

Dari definisi operasional diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

seni tari melalui tutunggulan akan dijadikan sebuah stimulus dalam merangsang 

minat dan kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari. Dan  sebagai media 

pembelajaran yang berasal dari budaya setempat dan kondisi lingkungan, serta 

sebagai rangsangan kepada siswa untuk meningkatkan kreativitas gerak dalam 

mengeksplor kemampuan serta sebagai pengenalan kembali kepada kesenian 

tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya yang sudah terpinggirkan. 

 

F. Instrumen Penelitian 
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 Instrumen adalah alat untuk mengukur informasi atau melakukan 

pengukuran (Darmadi, 2011:85). Jadi, instrumen penelitian merupakan alat untuk 

mengukur informasi atau melakukan pengukuran terhadap hal yang akan di teliti 

sehingga mendapat hasil dari penelitian yang dimaksud. Adapun instrumen yang 

digunakan peneliti yaitu sebagai berikut : 

1. Tes 

  Tes merupakan himpunan dari pertanyaan yang harus dijawab, 

ditanggapi atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang di tes, atau 

yang menjadi objek dalam penelitian. Tes digunakan dalam rangka mengukur 

kemampuan siswa telah menguasai pelajaran yang disampaikan terutama 

meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Tes yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah pretest dan posttest yang penilaiannya dilakukan pada saat 

siswa melakukan kreativitas geraknya. 

 Di bawah ini terdapat kategori penilaian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti : 

Tabel 3.2 

      Kategori Sikap Dan Respon Siswa Terhadap Media 

Pembelajaran Tutunggulan “Permainan Lisung Dan Alu” 

 

No  Nama Siswa Kategori 

Penilaian 

Rata - 

rata 

Tafsiran 

Nilai 

MP MR MPT 

1       

2       

..dst       

 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat beberapa kategori penilaian 

sebagai berikut : 

MP  : Memiliki pengetahuan tentang kebudayaan setempat “permainan 

lisung   dan alu” dalam komposisi musik “tutunggulan” 

MR : Mampu memberikan respon terhadap pembelajaran tari dengan 

menggunakan media “tutunggulan” sebagai media pembelajaran tari. 

MPT : Mampu mengekspresikan diri dengan melakukan permainan 

lisung dan alu. 
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Tabel 3.3 

Kategori pengembangan kreativitas dalam memainkan “lisung dan 

alu” seta keharmonisan bunyi yang dihasilkan 

 

No Nama Siswa Kategori 

penilaian 

Rata-

rata 

Tafsiran Nilai 

PK KB 

1      

2      

…dst      

Untuk pengembangan kreativitas dalam memainkan lisung dan alu 

serta keharmonisan bunyi yang diciptakan terdapat beberapa kategori 

penilaian sebagai berikut : 

PK : Pengembangan kreativitas siswa dalam memainkan lisung dan 

alu. 

KB : Keharmonisan bunyi yang dihasilkan dari benturan bunyi lisung    

dan alu. 

Untuk lebih mudah mendapatkan nilai dalam kategori ini, maka 

dibuatlah kriteria penilaian sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Kategori Kreativitas Gerak 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai Rata-

rata Menemukan 

Gerak 

Mengembangkan 

Gerak 

Menciptakan 

Gerak 

1      

2      

3      

…dst      
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untuk dapat melihat perkembangan kreativitas siswa dilakukan 

dengan penilaian sebagai berikut : 

 Menemukan gerak   :  - Ide Gagasan 

                                  - Merespon 

Mengembangkan Gerak :   - Menyeleksi gerak 

                  - Pembentukan gerak 

         - Motif gerak 

Menciptakan Gerak  : - Merangkai gerak 

         - Menyusun gerak 

         - Menyajikan gerak 

Tabel 3.5 

Kategori Pengembangan Diri 

 

No Nama Siswa Kategori 

penilaian 

Rata-

rata 

Tafsiran Nilai 

KS 3W 

1      

2      

…dst      

 

Untuk dapat melihat perkembangan diri yang terjadi pada diri 

siswa, dilakukan penilaian dengan kategori sebagai berikut : 

KS : Kemampuan untuk bekerja sama antar siswa (kelompok). 

3W : Wirahma, Wirasa, Wiraga. 

Untuk lebih mudah mendapatkan nilai dalam kategori ini, maka 

dibuatlah kriteria penilaian sebagai berikut : 

1. 80-90 = A (Sangat Baik) 

2. 70-79 = B (Baik) 

3. 60-69 = C (Cukup) 

4. Nilai < 60 = D (Kurang) 

Skala Penilaian : 
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1. Siswa mendapatkan rentang nilai 80-90 (A) jika siswa mampu 

mengetahui tentang tari, tutunggulan, memberikan respon terhadap 

media tutunggulan, mengekspresikan diri melalui permainan lisung 

dan alu, pengembangan kreativitas gerak, keharmonisan bunyi yang 

dihasilkan, kerjasama antar siswa, wiraga wirasa dan wirahma dengan 

sangat baik. 

2. Siswa mendapatkan rentang nilai 70-79 (B) jika siswa mampu 

mengetahui tentang tari, tutunggulan, memberikan respon terhadap 

media tutunggulan, mengekspresikan diri melalui permainan lisung 

dan alu, pengembangan kreativitas gerak, keharmonisan bunyi yang 

dihasilkan, kerjasama antar siswa, wiraga wirasa dan wirahma dengan 

baik. 

3. Siswa mendapatkan rentang nilai 60-69 (C) jika siswa mampu 

mengetahui tentang tari, tutunggulan, memberikan respon terhadap 

media tutunggulan, mengekspresikan diri melalui permainan lisung 

dan alu, pengembangan kreativitas gerak, keharmonisan bunyi yang 

dihasilkan, kerjasama antar siswa, wiraga wirasa dan wirahma dengan 

cukup. 

4. Siswa mendapatkan rentang nilai < 60 (D) jika siswa mampu 

mengetahui tentang tari, tutunggulan, memberikan respon terhadap 

media tutunggulan, mengekspresikan diri melalui permainan lisung 

dan alu, pengembangan kreativitas gerak, keharmonisan bunyi yang 

dihasilkan, kerjasama antar siswa, wiraga wirasa dan wirahma kurang 

dari rata-rata. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data maka peneliti memilih 

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Observasi Langsung 

Observasi yaitu pelaksanaan pengamatan yang dilakukan terhadap 

siswa untuk mengetahui kesiapan siswa dalam belajar seni tari dan 
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mengetahui kreativitas siswa pada proses belajar mengajar secara langsung 

dari awal hingga akhir pembelajaran. Observasi pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengamati peningkatan kreativitas gerak siswa yang maksimal pada 

pembelajaran seni tari melalui media tutunggulan. 

Pada dasarnya observasi ini dilakukan secara kolaboratif, dengan 

melibatkan langsung observer sebagai pengamat pada proses perbaikan 

praktek pembelajaran yang telah dirancang peneliti dengan menggunakan 

media tutunggulan. Hal ini merupakan keharusan yang dituntut agar data-data 

hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tabel 3.6 

PEDOMAN OBSERVASI 

No Yang Harus di Observasi ( √ ) Keterangan 

1 Kurikulum di SD Negeri Lokasari   

2 Karakteristik siswa kelas IV A di SD Negeri 

Lokasari 

  

3 Metode pembelajaran   

4 Langkah-langkah pembelajaran   

5 Cara mengajar guru   

6 Pengetahuan siswa tentang keberadaan 

tutunggulan 

  

7 Keadaan pembelajaran tari sebelum 

menggunakan media pembelajaran 

“tutunggulan” 

  

8 Respon siswa terhadap pembelajaran tari 

menggunakan media pembelajaran 

“tutunggulan” 

  

9 Hasil pembelajaran tari setelah 

diterapkannya media tutunggulan untuk 

meningkatkan kreativitas gerak siswa 

  

 

2. Wawancara 
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Wawancara diajukan kepada pihak-pihak yang dianggap memahami 

terhadap objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang tidak terstruktur. Adapun wawancara yang diajukan sebagai 

berikut : 

a. Wawancara Kepada Siswa 

Wawancara yang dilakukan terhadap siswa ini bertujuan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran seni tari yang yang 

diberikan dengan menggunakan media tutunggulan. dari wawancara ini 

dapat diketahui tingkat perkembangan kreativitas gerak siswa setelah 

diberikan tindakan “action”. (pedoman wawancara terlampir) 

b. Wawancara Kepada Guru 

Wawancara yang dilakukan kepada guru bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas dan pengaruh yang di dapatkan dari pembelajaran 

tari melalui media pembelajaran “tutunggulan” terhadap perkembangan 

kreativitas gerak siswa. (pedoman wawancara terlampir) 

c. Wawancara Kepada Sekolah 

 Wawancara kepada Kepala Sekolah bertujuan untuk menanyakan 

mengenai kurikulum di sekolah, pembelajaran di sekolah, serta 

karakteristik siswa sebagai langkah awal untuk melaksanakan proses 

pembelajaran tari melalui tutunggulan sebagai media pembelajaran. 

(pedoman wawancara terlampir) 

3. Tes  

Tes perbuatan diberikan pada awal dan akhir perlakuan pada siswa. 

Tes awal diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa untuk membuat 

gerakan hasil merespon terhadap media pembelajaran. Dengan demikian 

peneliti dapat mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikannya 

perlakuan. Tes akhir yang berupa tes perbuatan diberikan untuk mengetahui 

keberhasilan dalam meningkatkan kreativitas siswa setelah dilaksanakannya 

pembelajaran tari melalui tutunggulan sebagai media pembelajaran pada siswa 

kelas IV A SDN Lokasari.  

4. Study Literatur 
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Teknik yang dilakukan peneliti dalam mencari data atau informasi 

yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kegiatan literatur ini 

meliputi kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku sumber yang nantinya 

bisa peneliti gunakan sebagai referensi penulisan laporan penelitian. 

 

5. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi disini adalah peneliti berusaha memperoleh dan 

menganalisis data dari sumber-sumber yang berupa foto-foto, video dan 

sumber-sumber lainnya. 

 

H. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Tahap Pra-Pelaksanaan Lapangan 

a. Survey dilakukan untuk mencari sekolah yang akan dijadikan sebagai 

tempat penelitian. Setelah menemukan sekolah yang akan dijadikan 

sasaran dalam penelitian, peneliti melakukan pendekatan terhadap sekolah 

dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian di sekolah 

tersebut. 

b. Pengajuan topik atau judul ini dimaksudkan untuk menentukan langkah 

selanjutnya dalam penelitian tersebut, dan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Sebelum pengajuan 

dilaksanakan tinjauan pustaka mengenai skripsi atau penelitian yang 

sebelumnya apakah terdapat kemiripan atau serta mengetahui hubungan 

atau relevansi dengan penelitian terdahulu. 

c. Pembuatan proposal dilakukan sebagai langkah awal dalam pemaparan 

konsep penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal terdapat 

instrumen penelitian yang merupakan alat untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan. Setelah proposal selesai dilakukan sidang proposal untuk 

mengetahui keutuhan dan keajegan peneliti dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

d. Melengkapi Persyaratan Administrasi Berupa SK dan Surat Penelitian. SK 

atau surat keputusan diberikan oleh Fakultas mengenai perizinan yang 
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menunjukan diperbolehkannya penelitian ini terlaksana, serta untuk surat 

penelitian yang menunjukan pengajuan permohonan penelitian kepada 

pihak sekolah atau tempat-tempat lainnya yang akan dijadikan  tempat 

penelitian serta tempat-tempat dalam memperoleh data. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan 

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2012 sampai Februari 2013 di 

Sekolah Dasar Negeri Lokasari Kabupaten Cianjur. Sebelum penggunaan media 

pembelajaran tari sebagai upaya dalam meningkatkan kreativitas gerak siswa, 

terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan yang menunjang terhadap proses 

pelaksanaan penelitian : 

a. Tahap awal (pre-test) 

Pada tahap ini pengukuran kemampuan pengembangan kreativitas 

gerak siswa dilakukan untuk memperoleh data sebagai landasan 

pembanding ke-efektivan pemanfaatan media pembelajaran “tutunggulan” 

dalam proses belajar tari.  

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan observer dengan cara 

mengobservasi perkembangan kreativitas siswa dengan menggunakan 

media pembelajaran dalam pembelajaran tari saat siswa melakukan gerak. 

Untuk kegiatan ini dilakukan dengan cara mencatat kemampuan 

kreativitas gerak siswa selama observasi. Dilakukan dalam satu pertemuan 

2x35 menit. Dalam 35 menit pertama peneliti menggunakan untuk 

perkenalan dan pre-test siswa, untuk 35 menit kedua peneliti memberikan 

rangsangan kepada siswa dengan mengapresiasi video drama tari anak. 

Selanjutnya peneliti memasukan data yang telah diperoleh kedalam format 

pencatatan penilaian. 

b. Tindakan “action” 

Dalam penelitian, peneliti mencoba memberikan tindakan yang 

dilakukan dalam 2 pertemuan , 2x35 menit dengan dua pertemuan 2x35 

menit diberikan perlakuan yaitu proses pembelajaran dengan 

menggunakan tutunggulan sebagai media untuk mengetahui keefektifan 
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media tersebut pada pertemuan ke-empat peneliti mencoba mengevaluasi 

dan memberikan penilaian apakah yang kurang sehingga untuk dijadikan 

sebuah perbaikan dalam tindakan pada siklus yang ke dua. 

 

3. Penganalisisan dan Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan diolah sesuai 

dengan tekhnik pengolahan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

4. Penyusunan Laporan 

Setelah semua data telah dianalisis dan diolah maka langkah 

selanjutnya adalah penyususnan laporan hingga selesai. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya pengolahan hasil penelitian tindakan berdasarkan rancangan 

program dilaksanakan, sehingga analisis data berlangsung dari awal sampai akhir 

pelaksanaan program tindakan itu sesuai dengan indikator pada tujuan penelitian. 

Data penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan 

gambaran hasil observasi selama penelitian tindakan dilakukan yang meliputi 

sebuah proses analisis induktif dan Triangulasi data dalam pengujian kredibilitas. 

Artinya, ketika melakukan analisis data kualitatif, peneliti mengawalinya dengan 

observasi spesifik yaitu (Data), mencatat/mencermati setiap pola di dalam data 

tersebut, merumuskan satu hipotesis atau lebih, dan terakhir menyusun 

kesimpulan serta teori umum. (Mertler, 2011:249). 

Triangulasi yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan Triangulasi 

Teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 

 

Dokumentasi TES 

Observasi Langsung 


