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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Cimahi yang merupakan 

salah satu sekolah formal yang berlokasi di Jl. KPAD Sriwijaya Cimahi, Kota 

Cimahi Tengah. Sekolah ini merupakan sekolah Negeri unggulan yang ada di 

kota Cimahi. Alasan  pemilihan lokasi ini karena berdasarkan pertimbangan di 

sekolah terdapat pembelajaran seni tari yang masih menggunakan pembelajaran 

secara konvensional dan kurangnya menggunakan media pembelajaran pada saat 

proses belajar berlangsung. Oleh sebab itu, peneliti berharap proses pembelajaran 

seni tari di SMP Negeri 3 Cimahi dapat di terapkan dengan baik melalui Game 

Interaktif sebagai media pembelajaran seni tari. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah 

penelitian. Subjek penelitian membahas tentang karakteristik subjek yang 

digunakan dalam penelitian termasuk penjelasan mengenai populasi dan sampel. 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII F sebanyak 40 siswa, terdiri dari 

18 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki di SMP Negeri 3 Cimahi. 

B. Desain Penelitian 

Berdasarkan sumber yang diunduh dalam desain penelitian pada http://akank-

sutha.blogspot.co.id/2012/03/desain-penelitian.html tanggal 9 Maret 2016 yaitu: 

semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksaan penelitian, yang 

membantu peneliti dalam pengumpulan, dan menganalisis data. Desain penelitian 

dapat diartikan juga sebagai rencana dan rancangan yang dibuat oleh peneliti 

http://akank-sutha.blogspot.co.id/2012/03/desain-penelitian.html
http://akank-sutha.blogspot.co.id/2012/03/desain-penelitian.html
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untuk ancang-ancang kegiatan yang dilaksanakan. Sudjana (dalam Erni, 2015, 

hlm.31) bahwa: 

“Penelitian non-eksperimen baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, 

desain penelitian mengarah pada langkah-langkah pengumpulan data. Dalam 

desain tersebut diuraikan agak rinci: data yang akan dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik dan instrumen apa, dan bagaimana langkah-langkah 

pengumpulan datanya.”  

 

Didalam desain penelitian terdapat tiga komponen di dalamnya yaitu: 

1. Perencanaan penelitian 

2. Pelaksanaan penelitian 

3. Penyusunan hasil penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, desain penelitian mengarah kepada langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam proses penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
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Bagan 3.1 

Desain penelitian 

1. Penyusunan Data 

Penyusunan data  dilakukan melalui tahap pengolahan data yang dihasilkan 

dalam penelitian dilapangan, melakukan proses bimbingan. Hal ini dilakukan 

agar penulisan laporan penelitian menjadi sistematis 

 

2. Pengetikan Data 

Pengetikan data dilakukan setelah semua data yang diperoleh selama 

penelitian dilakukan tersusun secara sistematis melalui beberapa kali proses 

bimbingan. 
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C. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Nasir (1988:51) merupakan cara utama yang 

digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawab atas masalah 

yang diajukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analisis. Sugiyono (2005:21) menjelaskan bahwa, “metode 

dekriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang meluas”. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 

Sugiyono (dalam buku Metode Penelitian Pendidikan, 2015, hlm.15) bahwa: 

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat pospostivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitati, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna  dari pada generalisasi.” 

 

Melalui penggunaan metode ini peneliti berusaha mendeksripsikan hal-hal 

dan situasi dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran seni tari yang dilakukan 

oleh guru SMP Negeri 3 Cimahi dalam proses belajar mengajar sehingga peneliti 

mendapat jawaban dari rumusan masalah dengan melihat situasi dan kondisi 

selama proses belajar mengajar dilaksanakan. Peristiwa yang terjadi selama 

proses pembelajaran, dengan cara mencari data yang diperlukan dalam penelitian, 

melihat situasi dalam pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran, 
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mengumpulkan data–data hasil penelitian dan medeksripsikan proses proses 

pembelajaran. 

D. Definisi Operasional  

Penelitian yang berjudul “Game Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Seni 

Tari Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa di Kelas VII SMP Negri 3 Cimahi”  

dibuat pembatasan masalah untuk menghindari kesalahan tafsir. 

Pembelajaran Seni Tari: Merupakan suatu proses pembelajaran yang  

       melibatkan gerakan tubuh sebagai media ungkap tari.

       Pembelajaran tari mampu meningkatkan kecerdasan 

       emosional dan mengembangkan kreatifitas.  

Game Interaktif : Suatu sistem penyampaian dalam proses pengajaran

       yang menyajikan materi dalam bentuk permainan  

       dimana siswa tidak hanya melihat dan mendengar 

       pada media pembelajara tersebut namun, siswa akan 

       berinteraksi dengan materi pembelajaran dalam  

       bentuk permainan. 

Motivasi Belajar : Sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri  

       seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas  

       tertentu demi tercapainya suatu tujuan. 

Siswa Sekolah Menengah Pertama merupakan peralihan masa transisi dari 

usia anak ke usia remaja, pada masa ini pertumbuhan terhadap emosi meninggi, 

dan masih sulit untuk menyesuaikan diri baik dari lingkungan sekitar, serta pada 

lawan jenis.  

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dikemukakan definisi operasional 

dari penelitian media pembelajaran game interaktif yang memiliki komponen-

komponen meningkatkan motivasi dan mencapai hasil belajar optimal pada 
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pembelajaran seni tari bagi peserta didik dengan menggunakan pembelajaran 

yang apresiatif dan kreatif.  

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh 

data atau fakta yang akan diamati. Pemilihan instrument yang tepat akan 

mempengaruhi dalam pengumpulan data, sehingga dalam pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan objek penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2015, hlm.35) “instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Setiap metode penelitian 

selalu di terapkan instrument penelitian yang berbeda-beda. Instrumen yang 

sering digunakan dalam penelitian ini adalah lembar paduan observasi dan lembar 

paduan wawancara. Dalam melaksanakan penelitian, penulis melakukan observasi 

langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dari lokasi yang akan di laksanakan 

penelitian.  

Selain itu, terdapat instrumen lain yang mendukung dan memperkuat 

informasi untuk penelitian ini, antara lain observasi secara langsung, wawancara, 

dan dokumentasi. Bentuk istrumen penelitian ini berupa pedoman-pedoman yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang dilakukan yaitu observasi secara langsung ke 

lapangan di SMP Negeri 3 Cimahi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

Dalam observasi ini peneliti akan mengamati dan melihat langsung dalam 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas pada saat pelajaran seni tari sebagai 

sarana untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam penelitian. 

Pedoman observasi ini perlu dilakukan karena dengan adanya pedoman observasi 

peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

menentukan kegiatan apa saja yang hendak peneliti lihat di lapangan sesuai 
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dengan masalah yang akan peneliti bahas. Pedoman observasi ini dibuat sebagai 

panduan peneliti saat melakukan observasi di SMP Negeri 3 Cimahi. Tujuan dari 

pedoman observasi ini yaitu agar peneliti dapat mendeskripsikan fenomena atau 

kejadian yang akan dipelajari atau diteliti, selain itu dengan pedoman observasi 

ini juga peneliti dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam 

aktifitas yang akan diteliti khususnya dalam penelitian ini yaitu aktifitas proses 

pembelajaran, serta peneliti dapat mengetahui makna dari setiap kejadian yang 

diteliti. Dalam pedoman observasi ini peneliti mengamati sesuai dengan rumusan 

masalah yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran seni tari di kelas VII F SMP 

Negeri 3 Cimahi, bagaimana proses pembelajaran seni tari dengan menggunakan 

media pembelajaran game interaktif di kelas VII F SMP Negeri 3 Cimahi, dan 

bagaimana hasil pembelajaran seni tari setelah menggunakan media pembelajaran 

game interaktif di kelas VII F SMP Negeri 3 Cimahi. Semua  tingkah laku dan 

objek yang diteliti dicatat untuk di deskripsikan. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini sangat penting karena dipergunakan 

untuk membantu peneliti memperoleh data-data tambahan atau informasi secara 

langsung/bertatap muka dengan orang yang akan diteliti khususnya dalam 

penelitian ini yaitu mewawancarai guru mata pelajaran SBK dan murid kelas VII 

F. Tujuan digunakannya pedoman wawancara ini yaitu untuk mengingatkan 

peneliti mengenai aspek-aspek yang harus ditanyakan dan dibahas agar peniliti 

dapat memberikan pertanyaan yang tepat kepada subyek penelitian sehingga 

informasi yang diteliti dapat diketahui dengan baik. Diantaranya pembahasan 

dalam pedoman wawancara yang peneliti lakukan yaitu tentang perencanaan 

pembelajaran seni tari, proses pembelajaran seni tari dengan menggunakan media 

game interaktif, dan hasil dari pembelajaran seni tari dengan menggunakan media 

game interaktif. Pedoman wawancara bisa dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu seperti buku catatan, camera, dan alat bantu lainnya. 
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Adapun aspek penilaian yang digunakan dalam pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan media pembelajaran game interaktrif untuk meningkatkan motivasi 

siswa. Hal pengelolaan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-

angka. Dalam hal ini peneliti menggunakan data kualitatif. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

a. Mempersepsikan pengetahuan sejarah, perlengakapan, dan busana tari 

piring melalui media pembelajaran game interaktif 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian dan Indikator mempresepsikan  

pengetahuan, perlengkapan, dan busana tari  

melalui game interaktif 

Aspek penilaian Nilai indikator 

Mempersepsikan 

pengetahuan sejarah, 

perlengkapan, dan 

busana dari tari piring 

melalui game intraktif 

75-80 Siswa mampu 

memahami sejarah, 

busana, dan 

perlengkapan tari 

piring melalui media 

pembelajaran game 

interaktif 

85-90 Siswa mampu 

mengklasifikasi 

sejarah, busana, dan 

perlengkapan tari 

piring melalui media 

pembelajaran game 

interaktif 
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95-100 Siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

pada media 

pembelajaran game 

interaktif 

 

 

b. Meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan media pembelajaran game intraktif 

Table 3.2 Aspek Penilaian dan Indikator menggunakan 

 media pembelajaran game interaktif 

Aspek Penilaian Nilai Indikator 

Meningkatkan 

motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran 

seni tari dengan 

menggunakan media 

pembelajaran game 

interaktif 

75-80 Siswa mampu 

bekerjasama dengan 

kelompok dalam 

mengeksplorasi gerak 

melalu video pada 

media pembelajaran 

game interaktif dan 

mampu memahami 

ruang gerak pada tari 

piring 

 

85-90 Siswa mampu 

bekerjasama dengan 

kelompok dan 
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memahami waktu 

dalam gerak pada tari 

piring 

90-100 Siswa mampu bekerja 

sama dengan kelompok 

dan memahami, ruang, 

waktu, serta tenaga 

dalam gerak tari piring  

  

Untuk menentukan perhitungan nilai dan persentase nilai siswa dapat 

dilihat sebagai berikut. 

a. Perhitungan nilai rata-rata siswa dilakukan dengan menjumlahkan 

seluruh data nilai kemudian membagi dengan banyak data nilai, 

dengan rumus sebagai berikut. 

Rata-rata = 
                         

                 
 

b. Persentase data, yaitu menghitung persentase siswa berdasarkan 

jumlah skor yang diperoleh. Sesuai dengan pernyataan Sudjana 

(Subadrio 2008:46) bahwa: 

% = 
                  

            
 X 100 

 Adapun penilaian pada skor media pembelajaran game interaktif sebagai 

berikut. 

 

1. Sistem Pengerjaan Soal 

Seorang siswa dalam pelaksanaan mengerjakan soal-soal game interaktif pada 

tulisan ini, telah diprogram dan waktu yang telah ditentukan yaitu jangka 
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waktu 3 (tiga) menit untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada game inter 

aktif ini. 

Apabila seorang siswa dalam mengerjakan soal-soal pada game interaktif 

melebihi waktu yang telah ditentukan, maka system game interaktif akan 

langsung berpindah secara otomatis ke soal-soal berikutnya. 

Jika seorang siswa dalam mengerjakan soal-soal game interaktif selesai 

kurang dari 3 (tiga) menit dari waktu yang telah ditentukan, maka system pada 

game interaktif akan langsung pindah secara otomatis ke soal-soal berikutnya. 

 

2. Jumlah Soal Pada Game Interaktif Untuk Satu Materi Tari 

a) Soal Puzzle pada geme interaktif terdiri dari 3 (tiga) soal puzzle untuk 

dijawab dengan memilih dan menyusun kotak agar berbentuk gambar 

pada soal game interaktif yang berbentuk puzzle. 

- Setiap Game puzzle pada Soal bagian 1. Terdiri dari 6 (enam) kotak 

dengan bentuk Gambar Alat Musik Iringan Tari. 

- Setiap Game puzzle pada soal bagian 2. Terdiri dari 6 (enam) kotak 

dengan bentuk Gambar Perlengkapan Pakaian yang digunakan Penari. 

- Setiap Game puzzle pada soal bagian 3. Terdiri dari 6 (enam) kotak 

dengan bentuk gambar Gerakan seorang Penari. 

Jadi jumlah kotak dalam Game interaktif Puzzle terdiri dari 18 

(delapan belas) kotak dengan demikian  penulis mengartikan bahwa 

itu merupakan 18 (delapan belas) soal.  

3. Pada soal Game Interaktif bagian ke 2 (dua) yaitu menempelkan agar 

membentuk gambar Sorang penari dengan Menjodohkan Kata-kata ke dalam 

gambar seorang Penari. Dalam soal ini terdiri dari 3 (tiga) Kotak dengan 

demikian  penulis mengartikan bahwa itu merupakan 3 (tiga) soal. 
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4. Materi soal-soal Game Interaktif Pilihan Ganda  

Siswa mengisi soal game interaktif pada bagian ke 3 yaitu menguji tentang 

pengetahuan Sejarah Tari yang dipelajari pada game intraaktif, Soal ini 

berbentuk Pilihan ganda (Multiple choice) sebanyak 5 (lima) soal dimana 

siswa harus membaca soal dengan teliti dan menjawabnya dengan cara 

memilih dari 3 (tiga) jawaban yang diangagp benar. 

5. Penilaian pada tahap ini menggunakan Angka yang diperoleh dari hasil 

mengerjakan soal-soal pada game interaktif dari setiap mengerjakan soal, 

angka yang diharapkan pada akhir skor dalam mengerjakan soal dalam game 

interaktif dengan konfigurasi dibelakang koma (contoh penulisan pada Nilai 

81,57). Pada hasil Nilai Akhir ini dicantumkan juga indikator-indikator dasar 

penilain. 

6. Bobot Penilaian Dengan Rumusan. 

Penilaian siswa secara ditentukan dengan cepat dan tepat menjawab 

pertanyaan pada game interaktif, sehingga Rumusan Nilai Akhir dalam Proses 

Pembelajaran Game Interaktif ini dalah sebagai berikut : 

 

Catatan :  

a. Jumlah soal Puzzle Pada Game Interaktif sebanyak 21 (dua puluh satu) 

soal. 

b. Ditambah dengan Soal Pilihan Ganda pada game Interaktif sebanyak 5 

(lima) soal 

c. Jumlah keseleruhan soal pada game interaktif sebanyak 26 (dua puluh 

enam) soal  

d. Nilai Angka Tertinggi 100 (seratus) 
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e. Jadi Nilai Angka Tertinggi 100 (seratus) dibagi Jumlah Soal 26 (dua puluh 

enam) 

f. Didapat Setiap 1 (satu) soal dengan Nilai angka 3,84 

 

 

Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

NS = 
NAT 

SGI 

 

Keterangan: 

 NS     = Nilai Soal 

 NAT   = Nilai Angka Tertinggi Penilaiaan 100 (seratus) 

 SGI     = Jumlah Soal Pada Game Interaktif 

Maka : 

1)  Jika siswa dapat mengerjakan soal dengan benar semua maka siswa 

mendapatkan Nilai dengan angaka 100. 

2) Apabila siswa mengerjakan soal terdapat jawaban yang salah maka 

dikurangi setiap jawaban yang salah angka 3,84 dan begitu juga 

seterusnya. 

Dengan Demkian didapat Rumusan sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

Sa = Skor Akhir 

Sa = NS x JSb 
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NS = Nilai Soal 

JSb = Jumlah soal yang benar 

 Adapun skala nilai siswa deskripsi capaian kompetensi kurikulum 2013, sebagai 

berikut. 

 

 

 

Tabel 3.3 skala nilai capaian kompetensi kurikulum 2013 

Konversi Nilai Predikat ( Pengetahuan. 

Sikap dan Keterampilan ) 

Klasifikasi 

Sikap Skala 0 - 100 Skala 1 - 4 

86 – 100 4 A  

SB 81 – 85 3,66 A- 

76 – 80 3,33 B+  

B 71 – 75 3,00 B 

66 – 70 2,66 B- 

61 - 65 2,33 C+ C 

56 – 60 2 C  

51 – 55 1,66 C-  

46 – 50 1,33 D+ K 

0 - 45 1 D  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: 
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1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. Seperti yang diungkapkan Hadi dalam Sugiyono 

(2011, hlm. 203) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.” Observasi itu 

sendiri dibedakan menjadi observasi tersruktur dan tidak terstruktur. Observasi 

terstruktur merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang 

apa yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Sedangkan observasi tidak 

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 

yang akan diobservasi. 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Kota Cimahi dengan menggunakan observasi langsung dan 

tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi secara langsung. Dalam observasi 

ini peneliti mengamati dan melihat langsung proses pembelajaran seni tari supaya 

peneliti dapat mengetahui sebagai bahan informasi. Alasan observasi ini penting 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman pembelajaran yang diberikan oleh 

guru seni tari kelas VII di SMP Negeri 3 Cimahi lebih baik tentang apa yang 

diteliti atau terjadi. 

b. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang disadari oleh 

subyek peneliti. 

c. Observasi dapat memberikan data kepada peneliti tentang hal-hal yang tidak 

diungkapkan oleh subyek peneliti. 

Dari alasan yang dipaparkan diatas observasi memiliki tujuan yaitu 

mendeskripsikan kejadian yang terjadi dalam proses pembelajaran seni tari di 
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kelas, aktivitas guru, dan murid, dan makna kejadian yang terlihat dalam kejadian 

yang diamati. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan 

menemui narasumber secara langsung dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada subyek penelitian yang telah disusun dalam pedoman 

wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada guru mata 

pelajaran seni tari dan siswa kelas VII di SMP N 3 Cimahi. Alasan wawancara ini 

sangat penting dalam penelitian yaitu peneliti dapat memperoleh informasi secara 

langsung atau bertatap muka dengan subyek yang akan diwawancarai serta untuk 

menyerasikan antara jawaban subyek dengan pengaplikasiannya langsung di 

dalam kelas. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti seperti informasi tentang 

perencanaan pembelajaran seni tari yang disusun oleh guru, proses pembelajaran 

seni tari melalui media pembelajaran game interaktif, dan hasil yang dicapai 

dalam proses pembelajaran seni tari. Sedangkan tujuan dari wawancara ini yaitu 

mendeskripsikan informasi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

dilontarkan kepada subyek penelitian. Dalam wawancara ini peneliti melakukan 

dua tahap wawancara, yaitu : 

a. Wawancara Awal 

  Dalam wawancara awal ini peneliti bertanya kepada guru mata pelajaran seni 

tari seputar perencanaan pembelajaran seni tari yang dibuat, media pembelajaran 

yang digunakan saat proses pembelajaran, pendapat guru seni tari mengenai 

diterapkan game interaktif sebagai media pembelajaran seni tari, serta hasil 

pembelajaran seni tari. 
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b. Wawancara Akhir 

       Tujuan dalam wawancara akhir ini yaitu untuk mengetahui relevansi antara 

perencanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dengan 

pelaksanaannya di dalam kelas. Wawancara akhir ini peneliti menyerasikan antara 

jawaban dari guru seni tari tersebut mengenai perencanaan pembelajaran seni tari 

dengan kegiatan proses pembelajaran seni tari secara langsung di dalam kelas. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan informasi dengan cara 

mempelajari beberapa sumber diantaranya buku sumber yang mendukung 

penelitian. Sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bantuan dalam penelitian 

ini seperti buku-buku, artikel, internet, koran, majalah, jurnal, skripsi, atau bacaan 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain observasi dan 

wawancara yang bersifat penting dalam pengumpulan data.  Studi pustaka pun 

penting dilakukan yaitu alasannya untuk membantu peneliti dalam menemukan 

teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti. Sedangkan 

untuk tujuan dari studi pustaka ini yaitu mencari teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dan tujuan kedua yakni sebagai data sekunder, 

termasuk data public dan data yang berasal dari internet/website, dokumen, jurnal, 

dan lain sebagainya. Dalam penelitian yang saya lakukan sebagian besar 

bersumber dari buku-buku, seperti buku Belajar dan Pembelajaran, Teknologi 

Pembelajaran, Metode Penelitian, Dinamika Perkembangan Peserta Didik, dan  

beberapa buku lainnya serta dilengkapi juga teori yang bersumber dari internet.  

4. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan saat 

penelitian baik dalam bentuk visual ataupun audiovisual yaitu berupa photo atau 
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Reduksi Data Penyajian Data Verifikasi 

video saat proses pembelajaran seni tari di SMPN 3 Cimahi, arsip-arsip dan 

dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini. Alasan pentingnya 

studi dokumentasi digunakan dalam penelitian yaitu sebagai bukti peneliti dalam 

penelitian baik itu bukti gambar atau photo setiap kegiatan pada saat observasi 

dan wawancara serta video atau rekaman lainnya yang menjadi penyempurna saat 

memperoleh informasi-informasi data penelitian. Jenis dokumentasi yang diteliti 

seperti proses pembelajaran seni tari, perilaku siswa, serta kegiatan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. Untuk tujuannya dari studi dokumentasi ini yaitu 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti.  

 

G. Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data menjadi pegangan saat penelitian, menurut Nasution dalam 

Sugiyono (2011, hlm.336) mengemukakan bahwa “analisis telah mulai sejak 

merumuskan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung 

terus sampai penulisan hasil penelitian.”   

Adapun tahapan analisis data yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu 

reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi sesuai dengan model 

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011, hlm. 337) 

  

 

 

 

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

Bagan 3.2 

Proses Analisis Data 
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yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian 

ini setelah peneliti melakukan beberapa langkah teknik pengumpulan data seperti 

observasi, wawancara, studi pustaka, dan beberapa data dari sumber buku langkah 

selanjutnya yaitu peneliti menyaring atau merangkum kembali hal-hal yang 

penting atau pokok sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian. 

b. Data Display (penyajian data) 

Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menggunakan penyajian data 

ini, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami dan merencanakan 

langkah kerja selanjutnya yaitu mendeskripsikan data yang telah didapat. Selain 

itu dalam analisis data ini menggunakan rumus sebagai berikut. 

Option Jawaban = Jumlah option yang dipilih x 100% 

                               Jumlah total siswa 

c. Verification (kesimpulan) 

Langkah selanjutnya dalam penelitian yaitu penarikan 

kesimpulan.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori (Sugiyono, 2011, hlm. 345). Dalam penelitian ini peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu mulai dari perencanaan 

pembelajaran seni tari, proses pembelajaran seni tari, dan hasil pembelajaran seni 

tari. Kesimpulan ini dibuat untuk menyimpulkan data-data yang diperoleh saat 

penelitian dengan tujuan agar mempermudah pembaca untuk mengetahui hasil 

penelitian secara singkat. 
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Oleh karena itu penelit sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa 

jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke 

lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap 

pemahan metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang di teliti, 

kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun 

logistiknya. Walaupun manusia bersifat subjektif, namun manusia sebagai 

instrument dapat menghasilkan data yang rebilitasnya hampir sama dengan data 

yang dihasilkan oleh instrumen yang dibuat secara objektif, karena manusia 

sebagai instrument dalam penelitian kualitatif ialah manusia dapat merasa dan 

merespon, manusia mempunyai karakter yang fleksibel sehingga dapat berfungsi 

multi purpose (mempunyai tujuan yang banyak juga bervariatif dengan 

mengumpulkan informasi secara serempak dan memungkinkan pemprosesan data 

secara sehingga dapat mengemukakan hipotesis di lapangan. 

 


