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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Desain Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Laporan 

penyajian berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen, maupun dokumen resmi lainnya. Kualitatif 

merupakan penelitian yang memerlukan data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2006:15).  

Obyek penelitiannya adalah Komponen pembelajaran  tari Merak  

(proses, media, metode, evaluasi) untuk tunagrahita ringan di SLB C 

Cipaganti Bandung. Dengan demikian, maka data yang terkumpul dianalisis, 

yaitu dijelaskan dengan kata-kata mengenai proses pembelajaran, media, 

metode dan evaluasi pembelajaran tari Merak untuk anak tunagrahita ringan 

di SLB C Cipaganti Bandung.   

b. Metode Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang mengkaji tentang 

Proses Pembelajaran Tari Merak bagi Siswa Tunagrahita Ringan, maka 

metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan 

sebagai dasar pemikiran penelitian metode ini adalah bahan masalah 

merupakan fakta pada masa sekarang yaitu masalah yang diteliti terjadinya 

pada saat proses penelitian berlangsung.  
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Narbuko dan Achmad (2009, hlm. 44 ) mengemukakan bahwa: 

Penelitian deskriptif yaitu pendekatan yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan 

data, menganalisa dan menginterpretasikan bersifat komparatif dan 

korelatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan 

faktual. 

 

 

2. Lokasi dan Sasaran penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian pada prakteknya tidak akan terlepas dari 

latar yang menjadi tempat diperolehnya sumber data. Tempat 

penelitian disini mengambil latar di SLB C Cipaganti Bandung. 

Penelitian ini dilakukan kepada siswa tunagrahita ringan yang berada 

di kelas pembelajaran tari Merak dan peneliti melakukan penelitian 

pada jam pelaksanaan menari Merak. 

b. Subyek Penelitian 

Subjek Penelitian atau  informasi yang diperlukan, maka ditentukan 

Subjek Penelitian atau  informasi yang terdiri dari narasumber yang dipandang 

mempunyai wawasan yang memenuhi tentang informasi. Ada dua sumber data, 

yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah 

narasumber pokok dalam  penelitian yaitu guru  seni tari, sedangkan sumber data 

sekunder adalah sumber data pendukung yang dalam penelitian ini yaitu siswa 

tunagrahita ringan, kepala sekolah SLB C Cipaganti Bandung. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, proses pengumpulan 

data dalam penelitian studi deskriptif ini menggunakan beberapa teknik 

penelitian, yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. 

a. Observasi 

Arikunto (1999:146) memberi pengertian observasi sebagai kegiatan 

pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan Observasi (pengamatan) secara 

langsung dan bertindak sebagai  participant observasi (observasi 

berpartisipasi) untuk memperoleh data mengenai proses pembelajaran Tari 

Merak mulai dari proses pembelajaran, media dan metode yang digunakan 

sampai dengan evaluasi yang digunakan  serta mengetahui kondisi dan 

motivasi siswa dalam pembelajaran tari Merak. Observasi dilakukan dengan 

dua tahap yaitu : (1) Tahap mencari lokasi penelitian guna memperoleh data 

yang tepat (2) Tahap mengamati proses pembelajaran. 

Observasi  ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2017. Peneliti 

memilih SLB C Cipaganti Bandung, karena menurut peneliti sekolah ini 

pantas untuk dijadikan lokasi penelitian. Sekolah ini memiliki ekstrakurikuler 

seni tari dan di sekolah ini tari Merak yang diajarkan untuk siswa tunagrahita 

ringan. Pada observasi pertama, peneliti menemui kepala sekolah tetapi pada 

saat itu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah  lagi tidak ada di tempat dan 
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peneliti diarahkan ke wakil kepala sekolah III bagian kurikulum yaitu. 

Yusman, dan peneliti menyampaikan maksud kedatangan peneliti, peneliti di 

sambut dengan baik oleh Yusman selaku Wakil kepala sekolah III bagian 

kurikulum. Setelah itu peneliti mengamati secara sekilas mengenai sekolah 

SLB C Cipaganti Bandung, setelah itu peneliti pamit,  karena berhubung tidak 

ada kepala sekolah dan pada saat itu juga guru tari tidak hadir. 

Observasi berikutnya, peneliti datang ke sekolah pada tanggal 13 

Februari 2017. Peneliti bertemu dengan wakil kepala sekolah yaitu Heni 

Rohaeni S.Pd,  peneliti menyampaikan maksud kedatangan peneliti di sekolah 

SLB C Cipaganti Bandung, kemudian peneliti bertanya-tanya mengenai 

pembelajaran tari di sekolah itu khususnya Tari Merak dan Heni selaku wakil 

kepala sekolah menyambut dengan baik, dan memberikan penjelasan 

mengenai tari Merak di SLB C Cipaganti tersebut. Setelah itu peneliti 

diarahkan menemui guru seni tari yang bernama Anggina biasa disapa Anggi  

dan kebetulan hari itu Anggi ada di tempat  dan pada saat  itu pula anak-anak 

lagi melakukan kegiatan tari, setelah proses kegiatan selesai peneliti langsung 

menemui Anggi,  kita pun  berbincang-bincang mengenai pembelajaran seni 

tari, Anggi menerima kedatangan saya dengan baik, Anggi pun langsung 

mengajak  peneliti untuk mengobservasi siswa yang mengikuti kelas tari 

Merak yang akan menjadi objek penelitian. 

Pada saat observasi pertama ke siswa, peneliti berkenalan dengan 

siswa yang mengikuti kelas tari Merak dan kami pun berbincang-bincang, 



42 
 

Intan Purnamasari, 2017 
PEMBELAJARAN TARI MERAK BAGI SISWA TUNAGRAHITA RINGAN DI SLB C CIPAGANTI  BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

sambil berkelakar. Setelah itu peneliti mengatur jadwal penelitian dengan 

Anggi dan kami pun bersepakat dengan jadwal tersebut.  

Observasi selanjutnya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2017 pada 

saat itu, Anggi sudah menyiapkan siswa untuk melaksanakan pembelajaran 

tari Merak untuk peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan, siswa terlihat 

begitu semangat dikarenakan Anggi mengeluarkan properti Tari Merak, dan 

siswa pun antusias, dan mereka menggunakan properti tersebut dan Anggi 

pun memandu mereka untuk melakukan gerakan Tari Merak, sampai pada 

evaluasi yang dilakukan oleh Anggi, peneliti pun hanya memantau dan 

melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Anggi, setelah selesai 

peneliti mengumpulkan data menyangkut pembelajaran yang baru usai.  

Observasi selanjutnya,  peneliti mengamati seperti observasi pada 

tanggal 21 Februari tetapi pada observasi kali ini peneliti mengarahkan, dan 

membenarkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa, dikarenakan siswa 

belum sempurna dalam  melakukan gerakan-gerakan pada tari Merak tarsebut. 

Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan hasil pengamatan 

bahwa siswa bisa mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh Anggi, namun 

ada beberapa gerakan yang belum sempurna, dan siswa cepat lupa ketika 

Anggi menyuruh untuk mengulangi gerakan yang telah diajarkan, untuk itu 

Anggi berusaha melakukan gerakan berulang-ulang, sehingga siswa dapat 

mengikutinya. Kemudian mengenai media pembelajaran tari Merak bahwa 

media yang digunakan cukup lengkap, sehingga dapat mendukung proses 
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pembelajaran tari Merak, kemudian fasilitas pendukung untuk tari Merak 

seperti aula tempat diadakan tari Merak sudah ada, property tari Merak masih 

kurang seperti Sampur dan kostum Tari Merak.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2000:135). Wawancara harus 

dilakukan dengan efektif artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas, terarah, 

suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh obyektif dan dapat 

dipercaya (Arikunto: 1998:129). 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses wawancara kepada 

Subjek penelitian yaitu  Wakil kepala sekolah , Guru seni tari dan Tiga orang 

siswa mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru pada tanggal 6, Maret 

2017 tari secara lisan untuk mengetahui proses pembelajaran, media dan 

metode yang digunakan sampai pada evaluasi, selain itu peneliti juga 

melakukan wawancara dengan siswa menyangkut dengan kegiatan yang siswa 

lakukan dan paraktek yang diajarkan guru kepada siswa, kemudian peneliti 

melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah sebagai pelengkap data 

peneliti, disini peneliti menanyakan pandangan wakil kepala sekolah 
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menyangkut dengan kegiatan yang dilakukan oleh guru seni tari yaitu ibu 

Anggina. 

Pada penelitian ini, peneliti diberikan informasi data yang dibutuhkan, 

peneliti memilih subjek penelitian yaitu wakil kepala sekolah, guru seni tari 

dan tiga orang siswa dikarenakan mereka yang terlibat dalam penelitian ini 

sebagai narasumber dan objek peneliti. Hasil wawancara diharapkan dapat 

mengumpulkan data tentang Komponen pembelajaran dari proses 

pembelajaran sampai pada cara mengevaluasi di SLB C Cipaganti Bandung. 

Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada saat jam pelajaran ekstrakurikuler 

tari, serta pada jam istirahat sekolah.  

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berasal dari catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan 

foto yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Arkunto, 1998:149).  

Dalam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi merupakan teknik 

yang akurat dapat membantu memberikan data di dalam menganalisis, 

mencari data dan mengenai hal –hal variabel yang berupa benda tertulis, 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peratuaran, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya (Suharsimi Arikanto, 2002:135) 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui foto-foto 

yang diambil saat proses penelitian dilakukan pada tanggal 18 Maret 2017, 

dengan harapan dapat memberikan gambaran situasi yang sebenarnya pada 
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saat itu. Dokumentasi ini juga membantu menjelaskan data, karena 

keterbatasan peneliti dalam meneliti. 

d. Studi Literatur 

Faisal (1992, hlm. 30) menjelaskan bahwa “hasil studi literatur 

bisa dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci 

masalah-masalah yang akan diteliti; termasuk juga memberi latar belakang 

mengapa masalah tadi penting diteliti. 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yakni 

informasi dengan cara mempelajari literatur. Pemecahan masalah akan 

lebih mudah dengan menggunakan studi literatur karena didukung dengan 

buku-buku yang relevan seperti Skripsi, Artikel, buku paket mata 

pelajaran dan sumber lainya yang terkait dengan penelitian. 

Pada tahap ini kesulitan yang timbul adalah mendapatkan 

informasi Tari Merak, karena buku yang menyangkut Tari Merak tidak di 

temukan, peneliti sudah berusaha mencari di beberapa perpustakaan 

universitas UPI, ISBI tapi tidak ditemukan.  

4. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik, alat ukur dalam penelitian biasanya disebut 

dengan Instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 148) “instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati”  
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Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, 

proses Observasi atau pengamatan secara langsung dalam proses 

pembelajaran serta dokumentasi. Sumber utama penelitian ini yaitu  : 

a. Pedoman Observasi, disusun untuk mengetahui data-data apa 

yang akan dicari dan diteliti. Dalam hal ini pedoman yang 

dicari berupa data-data sekolah mengenai keadaan sekolah, 

keadaan proses pembelajaran tari Merak di SLB C Cipaganti 

Bandung. 

b. Pedoman wawancara, disusun untuk mengetahui Pengelolaan 

Materi, Media, Metode dan Evaluasi pembelajaran bagi siswa 

Tunagrahita ringan di SLB C Cipaganti Bandung. 

c. Pedoman  Studi  Dokumentasi, “Dokumentasi merupaka 

catatan peristiwa yang sudah berlalu”. (Sugiono 2010 : 329). 

Dokumentasi bisa berupa Catatan, Foto, Video, Gambar, dan 

lain-lain. Pedoman dokumentasi sangat berguna melengkapi 

data dalam hal pengecekan kebenaran informasi atau data yang 

diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi, sehingga 

hasil penelitian dapat lebih dipercaya. Langkah-langkah yang 

peneliti lakukan dalam studi dokumentasi ini adalah 

pengambilan foto sebagai bukti penelitian. 
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Peneliti berpegang kepada fokus, kerangka konseptual, sampel dan 

beberapa pertanyaan awal. Huberman dan Miles (1984 : 42) menjelaskan 

bahwa “ seorang peneliti kualitatif melakukan penelitian berpegang pada 

fokus dan pembatasan studi melalui kerangka kerja konseptual, 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan penentuan sampel”. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu  upaya  pengolahan data yang 

diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian 

direduksi. Hasil pengambilan data kemudian disajikan dan disimpulkan serta 

diverifikasi untuk memperoleh simpulan data yang benar. Sumaryanto 

(2007:105) menyatakan bahwa proses  analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 

pengamatan, yang sudah ada tertulis dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.  

Langkah-langkah analisis data dilakukan secara sistematis dan 

serempak melalui proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, 

mendeskripsikan, dan menyajikan semua informasi secara efektif telah 

terkumpul. Proses pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan 

dan menyeleksi data yang diperoleh, selanjutnya menyederhanakan dengan 

cara mengurangi atau membuang yang tidak perlu kemudian 

mengelompokkannya secara terpisah sesuai bentuk dan jenisnya.  
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Langkah selanjutnya menguraikan dan menyajikan data serta 

penarikan kesimpulan secara selektif telah terkumpul. Langkah-langkah 

analisis data digunakan untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan 

tentang proses pembelajaran, Media, Metode dan Evaluasi pembelajaran  Tari 

Merak  pada tunagrahita ringan di SLB C Cipaganti Bandung  yang menjadi 

pokok permasalahan. 

6. Teknik Pemeriksaan Validitas Data 

Teknik keabsahan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data. Pemeriksaan keabsahan data dapat 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain, yaitu teknik triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah verifikasi penemuan melalui informan dari 

berbagai sumber, menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data 

(Sumaryoto, 2007:114). Triangulasi ini meliputi tiga unsur penting dalam 

mendukung keabsahan data, yaitu: (1) sumber, (2) metode, (3) teori.  

Verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode 

penelitian, yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian 

dengan pengecekan derajat pengecekan kepercayaan sumber data tentang 

proses pembelajaran tari Merak untuk  tunagrahita ringan di SLB C Cipaganti 

Bandung. 

 Suatu penelitian kualitatif yang dapat dikatakan sebagai suatu 

penelitian ilmiah atau disiplin, jika data atau dokumen yang diperoleh harus 
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sudah diperiksa keabsahannya. Kriteria penelitian proses pembelajaran tari 

Merak untuk siswa tunagrahita ringan di SLB C Cipaganti Bandung., yang 

digunakan dalam teknik keabsahan data adalah dengan mempergunakan 

pengecekan kecukupan  referensi yaitu memasukkan arsip beberapa data yang 

dikumpulkan selama penelitian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan 

referensi melawan kesimpulan yang didasarkan pada analisis (tanpa arsip) 

data dapat diperiksa kecukupannya. 

7. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran berkaitan dengan istilah-istilah 

dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian  yaitu “Proses 

Pembelajaran Tari Merak Bagi Siswa Tunagrahita Ringan di SLB C 

Cipaganti Bandung. Maka definisi Operasionalnya adalah : 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang 

lebih baik. Didalam interaksi tersebut banyak faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal yang datang dari individu, maupun 

faktor eksternal yang datang dari lingkungan. 

2. Tari Merak adalah salah satu tari daerah kreasi baru yang diciptakan 

oleh seorang koreografer bernama R. Tjetje Somantri pada tahun 

1950-an. Tari Merak mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu 

burung Merak. Tata cara dan gerakannya terinspirasi dari kehidupan 
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Merak yaitu menggambarkan tingkah laku merak jantan yang sedang 

menarik perhatian Merak betina dengan memamerkan bulu ekornya 

yang indah dan panjang 

3. Tunagrahita Ringan adalah siswa tunagrahita yang tidak mampu 

mengikuti program pendidikan di sekolah regular, namun memiliki 

kemampuan yang masih dapat dikembangkan melalui pendidikan 

meskipun hasilnya tidak maksimal. 


