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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas berbagai aspek pembelajaran sehingga kompetensi yang menjadi target 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Pengertian Pnelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto (2008, hlm. 2-3), yaitu: 

1. Penelitian - menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data 

atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan - menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk peserta didik. 

3. Kelas - dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalambidang 

pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, meneriman pelajaran yang 

sama dari guru yang sama pula.  

 Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. (Arikunto, 2008, 

hlm. 3). 

 Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yag 

didalamnya terdapat empat tahapan utama kegiatan, yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. 
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Adapun desain Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai berikut. 

 

Model spiral Kemmis dan Taggart menurut hopkins 1993 (dalam 

Wiriaatmadja, 2008, hlm. 48). 

 

Tahapan-tahapan perencanaan PTK menurut Kemmis dan Taggart menurut 

hopkins 1993 (dalam Wiriaatmadja, 2008 hlm. 48) yaitu : 

1) Perencanaan (plan), perencanaan tindakan apa yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai 

solusi. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun perencanaan 

tindakan berdasarkan identifikasi masalah. 

Pada tahap persiapan, serta perencanaan pelaksanaan tindakan dilakukan 

terlebih dahulu survei lokasi dan subjek penelitian oleh peneliti, sesuai 

dengan tujuan dan sasaran. Selanjutnya melakukan observasi awal, dan 

pembicaraan terhadap guru seni budaya di SMP Negeri 3 Bandung untuk 

memperoleh informasi sebelum penelitian dilaksanakan. Selanjutnya 

menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan peneliti sebagai observer, 

langkah yang akan ditempuh ialah memuat catatan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan peneliti untuk dilakukan oleh peneliti. 
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Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan oleh peneliti yang berkolabolator 

dengan teman sejawat yaitu mahasiswi pendidikan seni tari Universitas 

Pendidikan Indonesia yang bernama Feni Yuliawati. Selanjutnya 

mempersiapkan alat-alat, media, sumber yang dibutuhkan. Dengan 

melakukan diskusi berdasarkan keadaan senyatanya yang ada dikelas, peneliti 

dan kolabolator dapat merancang PTK dengan kegiatan utama sebagai 

berikut. 

(1) Merancang bagian isi mata pelajaran dan bahan belajaranya yang 

disesuaikan dengan metode drill. 

(2) Merancang strategi atau metode pembelajaran dan skenario penerapan 

pembelajaran yang menggunakan metode drill. 

(3) Menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul 

data. 

(4) Penelitian dilakukan dikelas yang memiliki permasalahan yaitu kelas 

VIII-4 di SMP Negeri 3 Bandung. 

(5) Merencanakan media atau peralatan yang akan digunakan. 

2) Tindakan (act), pelaksanaan tindakan merupakan proses kegiatan 

pembelajaran kelas sebagai realisasi dari teori dan strategi belajar mengajar 

yang telah disiapkan serta mengacu pada kurikulum yang berlaku. Pada tahap 

ini, rancangan dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Peneliti 

melaksanakan proses pembelajaran yaitu implementasi metode drill berbasis 

eksplorasi terbimbing untuk meningkatkan keterampilan gerak. Tindakan 

alangkah baiknya dituntun oleh rencana yang telah dibuat, namun ketika 

pelaksanaanya berlangsung tindakan tidak secara mutlak dikendalikan oleh 

rencana menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena tidak selamanya 

kondisi kelas sesuai dengan apa yang diharapkan. 

3) Pengamatan (observe), pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban peserta 

didik dicatat atau direkam untuk melihat apa yang sedang terjadi atau 

mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau 

dikenakan terhadap peserta didik. Mencatat semua hal yang duperlukan dan 

apa yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung, untuk perbaikan 

siklus selanjutnya. Tahap ini berjalan bersamaan dengan saat pelaksanaan 
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atau waku tindakan sedang berjalan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun.  

4) Refleksi (reflect), melihat dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak 

dari tindakan dari berbagai kriteria. Mencermati apa yang harus diperbaiki 

dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai. 

Pada penelitian ini merefleksikan hasil dari tindakan implementasi metode 

dril berbasis eksplorasi terbimbing untuk adanya perbaikan pembelajaran dan 

khususnya terhadap indikator keterampilan gerak tari peserta didik yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini pada siklus berikutnya. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dan dalam setiap siklusnya 

terdiri atas empat komponen seperti telah disebutkan di atas yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Pada akhir 

siklus pertama dilakukan test kemampuan gerak tari untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan tindakan. Hasil yang didapatkan pada siklus I akan dijadikan 

pedoman dalam perencanaan pelaksanaan siklus II. Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II difokuskan dalam pencapaian tujuan yang 

diinginkan yaitu peningkatan keterampilan gerak peserta didik. Kegiatan yang 

dilakukan adalah memperbaiki, memperlancar, dan meningkatkan 

penguasaan materi seni tari yang sudah diterima pada siklus I dan dilanjutkan 

ke siklus II. Pelaksanaan tindakan pada siklus II terdiri dari 4 tahapan, yaitu 

perencanaan, implementasi, observasi, serta evaluasi dan refleksi. Selanjutnya 

dilakukan siklus ke III. 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya menurut Best (dalam Bungin 

2010, hlm. 157) sedangkan, menurut Arikunto (2009, hlm. 262) penelitian 

deskriptif merupakan data yang dapat dianalisis dengan non statistika maupun 

dengan statistika. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan 

kategorisasi. Karakteristik berwujud pernyataan atau berupa pertanyaan dan data 

kualitatif dapat diangkakan (Riduwan, 2012, hlm. 5). 
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Berdasarkan paparan di atas, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif lebih 

kepada mendeskripsikan hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian dengan 

adanya hitungan dalam bentuk statistika yang meskipun dikemukakan dengan 

angka masih sangat sederhana yaitu berupa persentase. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Partisipan ialah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah keseluruhan peserta didik dalam satu kelas 

yang dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu peserta didik kelas VIII-4 berjumlah 

34 orang diantaranya 14 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan di 

SMP Negeri 3 Bandung. Alasan memilih kelas VIII-4 ialah sebagian besar peserta 

didik memiliki potensi yang besar untuk menjadi peserta didik yang memiliki 

keterampilan gerak tari namun penguasaan kemampuan gerak tari yang mengacu 

pada keterampilan gerak tari masih lemah. 

Berikut partisipan yang dijadikan sampel penelitian kelas VIII-4 disajikan 

dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Nama Peserta Didik di Kelas VIII-4 

 

No. Nama L/P 

1 Adika Prawira Putra L 

2 Afif Abdulfatah L 

3 Ahmad Sofian L 

4 Ais Alianissa P 

5 Alia Fadilah Rashida P 

6 Annisa Nurul Wafa P 

7 Aurel Abelya Khansya P 

8 Azura Mahra Rafifah P 

9 Danu Mahesa L 

10 Delia Fadzria P 

11 Dhafin Rizqi Fadhilah L 

12 Fajar Moh. Ridwan L 

13 Farrel Muhammad Furqon L 

14 Fikri Aramzy L 

15 Fitriya Auliya Insani P 
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16 Herdian Syah L 

17 Jeni Ananda P 

18 Khanya Fachriza Effendi P 

19 Marshal Gilar Ginaya L 

20 Muhammad Insan Rabbani L 

21 
Muhammad Tsani 

Fathurrahmat L 

22 Mutia Sifa Nrobbiyah P 

23 Naufal Fathin Wibowo L 

24 Nazwa Salma Azzahra P 

25 Nissa Nuriyah P 

26 Nurul Tazkia Aulia P 

27 Putri Al-Shifa Salsabilla P 

28 Raya Razaq Siamsuar L 

29 Rika Afrianti Putri P 

30 Risyva Regina Zahra P 

31 Rosanti Pubra P 

32 Silva Aprilia Safira P 

33 Widya Adisty Zachwa Nissa P 

34 Yufi Anandia Salsabilas P 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 3 yang terletak di Jalan Raden Dewi Sartika No. 96, 

Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol. Telp. +62-22-5207378 kota Bandung. 

Adapun alasan mengambil penelitian di sekolah tersebut dikarenakan melihat 

permasalahan yang diangkat oleh penulis ternyata ada disekolah tersebut. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 

pengamatan (observasi), teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik tes 

praktik, serta studi pustaka. 

3.3.1.1 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2012, hlm. 30) 

berupa pengamatan yang dilakukan terhadap proses belajar pada objek penelitian. 

Peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran tari yang mengacu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pungkur,_Regol,_Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Regol,_Bandung
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pada keterampilan gerak tari peserta didik diantaranya yaitu keseimbangan gerak 

tari, kinestetis, koordinasi gerak tari dan kecepatan gerak tari Nusantara peserta 

didik yang bertujuan untuk mengamati tingkat keterampilan gerak peserta didik. 

selain itu untuk mengamati aktivitas peserta didik dan guru saat proses belajar 

mengajar di kelas. 

3.3.1.2 Wawancara 

`Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang-

orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang 

dipandang perlu. Wawancara berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang 

meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau 

pernyataan berkenaan dengan fokus masalah yaitu lemahnya tingkat keterampilan 

gerak tari peserta didik dan variabel yang dikaji yaitu metode drill pada 

pembelajaran tari disekolah. Wawancara dilakukan terhadap guru dan peserta 

didik yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti membuat 

wawancara yang berisi informasi yang disajikan sebagai data. 

3.3.1.3 Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, 

atau bakat yang dimiliki. (Riduwan, 2012, hlm. 30) 

Tes awal diberikan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam 

proses pembelajaran seni tari dengan demikian peneliti dapat mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum diberikannya perlakuan. Tes akhir yang berupa 

tes perbuatan diberikan untuk mengetahui tingkat keterampilan gerak tari peserta 

didik. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau 

data yang dibutuhkan dalam peneltian. 

3.3.1.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari 

temapt penelitian, meliputi foto-foto, data yang lerevan penelitian (Riduwan, 

2012, hlm. 31). Dokumentasi baik berupa foto kegiatan dengan menggunakan 

handphone ketika proses implementasi metode drill, maupun catatan-catatan 

mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian. Secara keseluruhan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan melakukan deskripsi tentang semua yang 
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dilihat dan semua yang didengar atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 

3.3.1.5 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah mempelajari sumber buku-buku yang relevan dengan 

masalah pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

beberapa sumber atau buku-buku yang relevan dengan penelitian ini yang mana 

dapat mempermudah dalam memvalidasi penelitian. Seperti buku belajar dan 

pembelajaran, buku Penelitian Tindakan Kelas yang ditulis ole Arikunto, buku 

pembelajaran motorik yang ditulis oleh Mahendra dan masih banyak lainnya yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. 

3.3.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2013, hlm. 203). 

 Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan, 

sebab data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian diperoleh 

melalui instrumen. Berikut ini instrumen penelitian pada penelitian ini: 

3.3.2.1 Pedoman Observasi 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian berisi tentang kisi-kisi 

mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Catatan yang 

dibuat dalam penelitian ini berisi tentang apa yang dilihat dari hasil pengamatan 

secara langsung selama proses pembelajaran. Dalam hal ini pedoman yang dicari 

berupa data-data yang meliputi kegiatan pembelajaran seni tari di SMPN 3 

Bandung. Observasi awal dilakukan di SMPN 3 Bandung yaitu pada kelas VIII-4 

dengan jumlah 34 orang peserta didik. dan kepada guru di SMP Negeri 3 

Bandung. 

3.3.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya 

dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan 

dengan baik (Riduwan, 2012, hlm. 29). Dalam penelitian ini pedoman wawancara 

yang digunakan berupa daftar pertanyaan untuk mendapatkan data mengenai 

untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi pembelajaran dan proses 
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pembelajaran seni tari mengenai topik penelitian dan permasalahan yang diangkat 

yaitu pembelajaran dengan metode drill dan keterampilan gerak tari peserta didik.  

3.3.2.3 Tes 

Tes dalam instrumen penelitian ini merupakan alat untuk mengukur hasil 

belajar. Tes yang digunakan ialah tes kemampuan gerak tari atau tes praktik 

berdasarkan indikator keterampilan gerak, untuk mengetahui tingkat keterampilan 

peserta didik di kelas VIII-4. Berikut Format penilaian tes kemampuan gerak tari, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Format Penilaian Tes Kemampuan Gerak Tari 

 

No Nama 
Kriteria Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

Rata-rata KOR KNS KSB KCP 

1.               

2.               

3.               

dst.               

Jumlah skor total       

Persentase nilai       

 

Keterangan : 

KOR : Koordinasi gerak 

KNS : Kinestetis 

KSB : Keseimbangan gerak 

KCP : Kecepatan gerak 

 

Kriteria penilaian: 

91-100 = A (Sangat Terampil) 

81-90 = B (Terampil) 

71-80 = C (Cukup Terampil) 

61-70  = D (Kurang Terampil) 

 

Dari setiap poin yang diperoleh berdasarkan keterangan diatas, maka dapat 

dihitung skor perolehan dengan rumus sebagai berikut:  
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Nilai persentase = Jumlah frekuensi yang diperoleh x 100% 

Jumlah responden 

 

Kriteria penilaian yang digunakan peneliti adalah penilaian berdasarkan 

kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 3 Bandung. Dengan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Seni Budaya yaitu 80. Berikut ini 

indokator keterampilan gerak tari peserta didik, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Aspek Penilaian Keterampilan Gerak Tari 

 

No Aspek 
Nilai 

Uraian Indikator 
Angka Huruf 

1 
koordinasi gerak 

tari nusantara 

91-100 A 

Sangat terampil melakukan 

koordinasi gerak tangan, 

kaki. 

81-90 B 

Terampil dalam melakukan 

koordinasi gerak tangan, 

kaki, dan tubuh. 

71-80 C 

Cukup terampil melakukan 

koordinasi gerak tangan, 

kaki dan tubuh meskipun 

belum maksimal. 

61-70 D 

Kurang terampil dan terbatas 

dalam melakukan koordinasi 

gerak tangan, kaki dan 

tubuh. 

2 
 Kinestetis tari 

nusantara 

91-100 A 

Sangat terampil melakukan 

pengaturan posisi tubuh 

dalam ruang gerak tari 

81-90 B 

Terampil pengaturan posisi 

tubuh dalam ruang gerak tari 

(volume, level, arah). 



40 
 

Nurul Febriani, 2017 
IMPLEMENTASI METODE DRILLBERBASIS EKSPLORASI TERBIMBINGUNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN GERAK DI SMP NEGERI 3 BANDUNG (Penelitian Tindakan Kelas di kelas VIII) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

71-80 C 

Cukup terampil melakukan 

pengaturan posisi tubuh 

dalam ruang gerak tari 

meskipun belum maksimal 

61-70 D 

Kurang terampil mengatur 

posisi tubuh dalam ruang 

gerak 

3 

Keseimbangan 

gerak tari 

nusantara 

91-100 A 

Sangat terampil dalam 

mengatur keseimbangan 

kaki 

81-90 B 

Terampil dan seimbang 

dalam mengatur 

keseimbangan kaki 

71-80 C 

Cukup terampil dalam 

mengatur keseimbanagn 

meskipun belum maksimal. 

61-70 D 

Kurang terampil dan kurang 

seimbang dalam 

keseimbangan gerak kaki. 

4 
 Kecepatan gerak 

tari nusantara 

91-100 A 

Sangat terampil dalam 

pengaturan kecepatan gerak 

tari 

81-90 B 
Terampil dalam pengaturan 

kecepatan gerak tari 

71-80 C 

Cukup terampil dalam 

pengaturan kecepatan gerak 

tari meskipun belum 

maksimal 

61-70 D 

Kurang terampil dan lambat 

dalam pengaturan kecepatan 

gerak tari 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Langkah Penelitian 

1) Pra / Kegiatan Awal 

  Observasi awal, penyusunan proposal, pelaksanaan sidang proposal dan 

pengajuan pembimbing. 

2) Kegiatan Inti / Pelaksanaan Penelitian 

  Observasi, pengamatan, dan penerapan metode drill berbasis eksplorasi 

terbimbing untuk meningkatkan keterampilan gerak di SMP Negeri 3 Bandung. 

3) Akhir Penelitian 

  Penyusunan data hasil penelitian, analisis data, dan penyusunan laporan 

penelitian. 

 

3.4.2 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan penggunaan kata dalam penafsiran judul 

penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah. 

Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan, metode drill ialah metode metode latihan, atau metode training 

yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan dan keterampilan. Jadi, implementasi metode drill adalah 

suatu kegiatan yang teencana yaitu penggunaan metode latihan pada saat 

pembelajaran seni tari untuk mencapai tujuan tertentu. 

Eksplorasi terbimbing ialah proses atau tindakan mencari atau melakukan 

penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu yang dilakukan dengan 

bimbingan oleh guru dengan menggunakan metode latihan secara berulang 

dengan memberikan kedasaran terhadap aspek-aspek wiraga yaitu ruang, waktu, 

dan tenaga. 

Keterampilan gerak ialah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu 

dengan baik bahkan dengan sangat baik dalam hal ini kemampuan yang 

diharapkan ialah kemampuan peserta didik dalam gerak tari yaitu, kemampuan 

koordinasi gerak tari, kemampuan kinstetis, kemampuan keseimbangan gerak tari 

dan kemampuan kecepatan gerak tari melalui media tari Nusantara. 
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Jadi, kesimpulannya dari implementasi metode drill berbsasis eksplorasi 

terbimbing ialah kegiatan terencana untuk mencapai tujuan melalui tindakan 

mencari atau menemukan sesuatu dengan bimbingan yang mana dilakukan 

dengan kegiatan latihan secara berulang untuk meningkatkan keterampilan gerak 

tari peserta didik dalam pembelajaran seni tari pada kelas VIII-4 yang berjumlah 

34 peserta didik dengan 14 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan 

di SMP Negeri 3 Bandung. 

3.4.3 Skema/Alur Penelitian 

Berikut ini alur dalam proses penelitian, sebagai berikut. 
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3.4.4 Variabel Penelitian 

 Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pegamatan penelitian, sering 

juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan 

diteliti. Penelitian ini menggunakan metode drill berbasis ekplorasi terbimbing 

sebagai tindakan untuk meningkatkan keterampilan gerak tari pada pembelajaran 

seni tari dengan langkah-langkah pembelajaran melalui tahapan siklus yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan dan refleksi. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dalam 

analisis data ini data-data yang diperoleh dapat memberi arti atau makna yang 

sangat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang digunakan peneliti. 

Diantaranya, yaitu: 

 

3.5.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif (nilai hasil belajar peserta didik) yang dapat dianalisis 

secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Satistika deskriptif dalam penelitian ini ialah untuk mengolah karakteristik data 

yang berkaitan dengan menjumlah, mencari nilai rata-rata, mencari  persentase 

tingkat keterampilan gerak tari peserta didik dan menyajikan data yang menarik 

seperti bentuk tabel, dan diagram agar mudah untuk dibaca. 

 

3.5.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi terbentuknya kalimat yang 

memberi gambaran aktivitas peserta didik maupun guru dalam proses 

pembelajaran yang dapat dianalisis secara deskriptif. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: 

1) Reduksi data 

Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data 

yang terkumpul dari hasil catatan dengan cara merangkum. Mengklasifikasi sesuai 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini catatan yang 
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dibuat peneliti direduksi sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus 

masalah. Selain itu, data yang diperoleh dari wawancara peserta didik juga 

direduksi sesuai dengan fokus masalah, yaitu aspek keterampilan gerak tari pada 

saat proses pembelajaran seni tari. 

2) Displai data 

Setelah direduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian 

data bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Displai data adalah 

sekumpulan informasi yang tersusun dan akan memberikan gambaran penelitian 

secara menyeluruh. Data diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi, pada 

tahap ini data yang diperoleh disusun dalam bentuk paragraf deskriptif dan tabel. 

Data ini menunjukkan aktivitas peserta didik yag dilakukan saat pembelajaran 

berlangsung yaitu tentang keterampilan gerak tari peserta didik dengan 

penggunaan metode drill berbasis eksplorasi terbimbing. 

3) Interpretasi data 

Interpretasi data adalah sekumpulan informasi yang berupa penjabaran data-

data hasil penelitian yang telah dilakukan, guna mendapatkan data dari tujuan 

penelitian. Data disimpulkan dan dapat menjawab semua rumusan masalah 

mengenai keterampilan gerak tari peserta didik. 

4) Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna dan pnjelasan 

yang dilakukan dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan ini disusun 

dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada 

tujuan. 


