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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan 

serta disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan di SMP Negeri 7 

Bandung terhadap kelas VII D. Peneliti memilih metode penelitian yang dirasa 

bisa dijadikan sebagai solusi serta perbaikan atas permasalahan yang didapatkan. 

Adapun penjelasannya akan diuraikan dalam bentuk sub bab yang terdiri dari: 

desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian dan pengumpulan data, analisis data dan alur atau skema penelitian.  

  

A.  Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan sebuah rancangan penelitian yang tersusun 

dan bertahap. Dengan adanya desain penelitian ini maka akan memberikan suatu 

gambaran dalam mengatasi kesenjangan serta permasalahan yang terjadi di 

lapangan, yang mana akan melibatkan siswa ataupun guru dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan secara langsung di dalam kelas agar dapat 

diamati secara terperinci. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut 

maka hal ini dapat dapat diatasi atau diperbaiki dengan suatu metode penelitian.   

Metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan, menyusun, dan 

menganalisis data tentang masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam 

penelitian pendidikan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan positivistik dan 

pendekatan naturalistik.   

Pendekatan positivistik memandang (realitas) sebagai suatu yang 
berdimensi tunggal, fragmental dan cenderung bersifat tetap (fixed). Oleh 

karena itu, sebelum dilakukan penelitian dapat disusun rancangan yang 
terinci dan tidak berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Penggunaan 

pengukuran disertai analisis secara statistic sehingga penelitian 
mengimplikasikan bahwa pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif. 
(Sudjana, 2009, hlm. 6).  
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Pendekatan naturalistik memandang kenyataan sebagai suatu yang 
berdimensi jamak, utuh/merupakan kesatuan dan berubah/openended. Oleh 

karena itu, tidak mungkin disusun rancangan penelitian yang terinci dan 
fixed sebelumnya. Rancangan penelitian berkembang selama proses 
penelitian berlangsung. penggunaan judgment dalam penelitian 

mengimplikasikan bahwa metode yang digunakan adalah metode kualitatif 
sekalipun tidak sepenuhnya‟ (Sudjana, 2009, hlm. 7).  
 

 

Berdasarkan pemaparan diatas pendekatan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif ini maka 

akan menggambarkan permasalahan pembelajaran serta perbaikan pembelajaran 

penciptaan tari di dalam kelas untuk meningkatkan kreativitas siswa. 

Penelitian kualitiatif yaitu „suatu penelitian yang ditunjukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok‟ 

(Hadi dan Adrianus, 2010, hlm.1). „Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

lebih memperhatikan fenomena yang terjadi yang dialami oleh subjek penelitian‟.  

Berdasarkan pendapat diatas maka pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang 

atau jasa. Data kualitatif bercirikan naratif, artinya data itu sendiri berupa kata-

kata yang bisa muncul dalam bentuk transkip wawancara, catatan observasional, 

lembar jurnal, atau transkip rekaman video atau audio ataupun sebagai dokumen, 

catatan, atau laporan yang sudah ada. Data kualitatif yang didapatkan akan selalu 

berupa paparan deskriptif dan naratif. Dengan demikian, peneliti dapat 

mengetahui permasalahan di kelas dan diuraikan secara deskriptif disertai dengan 

data-data yang memperkuat temuan yang ada.   

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti 

memilih metode penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang 

disesuaikan dengan penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah penelitian yang mengombinasikan prosedur penelitian tindakan 

substansi, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri atau suatu usaha 
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seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi sambil terlibat dalam sebuah 

proses perbaikan dan perubahan.  

PTK ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan 

dalam memecahkan masalah dengan penerapan langsung di kelas serta adanya 

perbaikan atau pengembangan dari subjek penelitian kemudian mendorong 

tumbuhnya budaya akademis dan meningktakan profesionalisme guru. Classroom 

Action Research  ini bersifat kolaboratif dan partisipatori yang secara khas 

dilakukan karena ada kepedulian bersama terhadap keadaan yang perlu 

ditingkatkan. Alasan peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas ini, 

disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran di kelas 

VII D. Dengan metode penelitian ini maka permasalahan pembelajaran akan dapat 

diperbaiki. 

Menurut Muslich (2009, hlm.11) terdapat beberapa manfaat PTK, yaitu:  

1. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi peningkatan kompetensi guru 
dalam mengatasi masalah pembelajaran yang menjadi tugas utamanya.  

2. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi peningkatan sikap profesional 

guru. 
3. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 

kinerja belajar dan kompetensi siswa.  

4. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 
kualitas proses pembelajaran di kelas.  

5. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 
kualitas pengunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya. 

6. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 

kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur 
proses dan hasil belajar siswa.  

7. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau pengembangan 
pribadi siswa di sekolah.  

8. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 

kualitas penerapan kurikulum.  

 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki model dengan versi yang berbeda. 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu model spiral yang diadaptasi dari 

Kemmis dan Taggart. Menurut Kemis dan Taggart dalam (Undang, 2008, hlm. 
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104) menyatakan bahwa „terdapat empat tahap dalam setiap siklusnya, yaitu : 

tahap perencanaan (plan), tahap tindakan (action), tahap observasi, dan tahap 

refleksi‟.  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Tahapan Penelitian Tindakan  

(Model Spiral Adaptasi Dari Kemmis dan Taggart) 
  

Berdasarkan gambar model spiral diatas yang diadaptasi dari Kemmis dan 

Taggart, maka dapat diuraikan sebagai berikut :  

 

1. Tahap Perencanaan (plan)  

Tahapan ini terdiri dari  pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), menyiapkan lembar pengamatan, menyiapkan media pembelajaran, 
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melakukan pendokumentasian dalam proses pembelajaran, serta membuat catatan-

catatan kecil sebagai langkah awal.   

Dalam tahap ini peneliti melakukan beberapa hal yaitu mengumpulkan data 

serta informasi awal terhadap siswa kelas VII SMPN 7 Bandung sebagai bahan 

refleksi awal sebelum penelitian dimulai. Kemudian peneliti membuat RPP, 

mempersiapkan media, bahan, dan sumber lain yang dibutuhkan. 

2. Tahap Tindakan (action)  

Pada tahap ini yaitu ketika terjun langsung didalam kelas atau ketika proses 

pembelajaran berlangsung untuk mengetahui, serta menjawab semua pertanyaan 

yang terdapat dalam lembar pengamatan yang telah disediakan sebelumnya, 

peneliti juga melakukan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat yaitu pembelajaran penciptaan tari berdasarkan lagu daerah. Dalam 

hal ini peneliti akan mengetahui apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan, bagaimana respon siswa dalam proses pembelajaran dengan materi 

yang telah diberikan, bagaimana respon siswa dalam melakukan penciptaan tari, 

bagaimana hasil keseluruhan dari proses pembelajaran penciptaan tari. Mengingat 

situasi dan kondisi dilapangan dalam proses tindakan, tentunya akan ditemukan 

hal yang kurang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan, namun peneliti disini 

sebisa mungkin untuk menyesuaikan dan mengarahkan berdasarkan rencana yang 

telah di buat.  

 

3. Tahap Observasi  

Pada tahap ini yaitu melakukan pengamatan berdasarkan hasil serta data-

data yang telah dikumpulkan, kemudian dicatat langsung serta bisa dicantumkan 

dalam catatan penelitian. Data tersebut didapat saat proses tindakan berlangsung 

yaitu dibantu dengan form observasi mengenai pembelajaran siswa yang berisi 

temuan saat observasi berlangsung.  

 

4. Tahap Refleksi  
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Setelah data yang diperoleh telah di observasi kemudian diolah dan 

dievaluasi sehingga menjadi data yang relevan. Kemudian diidentifikasi apakah 

target pencapaian dalam penelitian ini yaitu pembelajaran penciptaan tari telah 

sesuai dan berhasil sesuai kriteria keberhasila atau perlu adanya perbaikan ulang. 

 

 

 

 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian  

1. Partisispan  

Supaya dalam pelaksanaan penelitian berjalan secara terstruktur dan data-

data atau informasi yang dibutuhkan akurat, maka perlu ditentukannya partisipan 

yang akan menjadi informan sekaligus pendukung dalam proses penelitian.   

Pada penelitian ini partisipan yang terlibat yaitu siswa kelas VII D di SMPN 

7 Bandung dengan sasaran penelitian berjumlah 40 orang, yakni laki-laki 

berjumlah 16 orang dan perempuan berjumlah 24 orang.   

Alasan memilih kelas VII D SMPN 7 Bandung karena kurangnya wawasan 

mereka mengenai pembelajaran penciptaan tari, sehingga kreativitas yang mereka 

miliki kurang berkembang dan perlu adanya pengarahan serta bimbingan dari 

guru mata pelajaran yang bersangkutan.  

Selain siswa kelas VII D , dalam penelitian ini peneliti juga menjadikan 

guru mata pelajaran seni budaya sebagai partispan. Hal ini didasari atas 

keingintahuan proses pembelajaran seni tari yang dilakukan oleh guru tersebut, 

pengarahan serta bimbingan mengenai pembelajaran seni tari terkait penciptaan 

yang diberikan pada siswa kelas VII D.  

 

2. Tempat Penelitian  

 Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di SMPN 7 Bandung, yang 

beralamatkan di Jl. Ambon No.23, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, 
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Jawa Barat 40115. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di SMPN 7 

Bandung umunya kelas VIII, kelas IX, dan khususnya kelas VII yaitu karena 

ditemukannya siswa dan siswi yang kurang peduli terhadap tugas-tugas yang 

diberikan, kurang disiplin dalam pengumpulan tugas, kurangnya kemandirian 

dalam memcahkan masalah, kurangnya kepercayaa diri dalam mengemukakan 

pendapat.  

 

 

C. Definisi Operasional 

Untuk menyamakan presepsi terhadap judul yang diajukkan, peneliti akan 

mencoba memberikan batasan pada judul ini, yaitu :  

1. Pembelajaran penciptaan tari mata pelajaran seni tari merupakan proses 

mencari, mengembangkan, merangkai  gerak yang belum terpola kemudian 

dirubah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan 

karya baru yang tersusun dengan baik.  

2. Lagu daerah merupakan seni budaya dalam negeri yang tidak harus diketahui 

dan disebarluaskan oleh masayarkat setempat saja, namun harus dilestarikan 

serta diperkenalkan pada siswa yang masih awam. Dengan adanya rangsang 

lagu daerah dalam pembelajaran penciptaan tari akan sangat membantu dalam 

pengenalan lagu daerah.  

3. Kreativitas merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh setiap siswa yang bisa 

berkembang dan meningkat. Dengan adanya bantuan dan bimbingan baik dari 

guru, lingkungan atau pendukung lainnya. Hasil kreativitas berupa suatu 

produk karya baru. Produk tersebut akan menjadikan satu pembuktian bahwa 

kreativitas siswa mampu ditingkatkan lebih baik. 

Jadi, pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah untuk meningkatkan 

kreativitas siswa di SMPN 7 Bandung adalah sebuah konsep pembelajaran dimana 
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siswa akan dibina dan dibimbing dalam membuat suatu karya tari sederhana 

dengan menggunakan lagu daerah dalam yang dibagi dalam beberapa kelompok. 

 

D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada produk kreativitas 

siswa dalam pembelajaran penciptaan tari. Dalam penelitian ini peneliti memiliki 

dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas (independent variabel X) dan variabel 

terikat (independent variabel Y). Variabel menurut Arikunto (2006, hlm. 118) 

menyatakan bahwa “gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.  

1. Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y. Maka 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel X adalah pembelajaran penciptaan 

tari berbasis lagu daerah.  

2. Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. 

Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel Y adalah meningkatkan 

kreativitas siswa di SMPN 7 Bandung.  

Variabel diatas merupakan indikator – indikator penelitian sekaligus 

penilaian terhadap siswa kelas VII D dalam kreativitas siswa dalam pembelajaran 

penciptaan tari berbasis lagu daerah dan hasil dari proses pembelajaran penciptaan 

tari yaitu berupa komposisi tari kreasi.   

 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Indikator 

1.  Penciptaan Tari  

Eksplorasi, Improvisasi, Komposisi : Unity,  

Variasi, Repetisi, Transisi, Rangkaian , 
Klimaks dan Proporsi  

2.  Lagu Daerah  

Jawa Barat yaitu manuk dadali, Sumatera Barat 
yaitu kampuang nan jauh dimato, Papua yaitu 
yamko rambe yamko  
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3.  Kreativitas  
Kebaruan (orisinal), Pemecahan (bermakna), 

Elaborasi dan sintesis (berhubungan)  
  

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang akurat 

dan representatif sesuai dengan variabel-variabel yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yang dipandang tepat, 

dimana peneliti bertindak sebagai instrumenn utama (key instrument) yang 

menyatu dengan sumber data dalam situasi yang alamiah (natural setting). 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

beberapa instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat untuk 

pengumpulan data. Melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrumen 

penelitian ini maka informasi yang didapat akan lebih mudah dalam menemukan 

jawaban-jawaban atas permaslahan yang ditemukan dan memberikan hasil dari 

target pencapaian yang di harapkan. Adapun instrumen penelitian yang menjadi 

pendukung dalam penelitian ini diantaranya : observasi, wawancara, tes, daftar 

cek, studi dokumentasi, studi literatur.  

Deskripsi dari pengumpulan data dengan beberapa instrumen akan diuraikan 

sebagai berikut :  

 

1. Observasi  

Arikunto (2008, hlm.132) menyatakan pendapatanya bahwa “observasi 

adalah suatu pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi bisa dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung”.  

Sedangkan Supardi (2008, hlm.127) mengatakan bahwa “observasi adalah 

kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk mengatahui seberapa jauh efek 

tindakan telah mencapai sasaran. Efek dari suatu intervensi (action) terus 

dimonitor secara reflektif”.  

Menurut Zainal (2013, hlm. 153) mengemukakan bahwa “observasi adalah 

„suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan 
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rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi sebenranya maupun 

dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Sudjana (2009, hlm. 84) “observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian 

banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun situasi buatan”. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka observasi sangat dibutuhkan dalam 

penelitian, agar data yang dibutuhkan relevan. Dalam melakukan observasi 

tentunya harus memiliki pedoman observasi. Pedoman observasi ini dibutuhkan 

untuk membuat format observasi yang digunakan untuk  mengetahui situasi dan 

kondisi saat pembelajaran penciptaan tari berlangsung dan  kinerja guru dalam 

memberikan pembelajaran seni tari yang dicatat sehingga menjadi sebuah catatan 

lapangan.  

Terdapat tiga jenis observasi, yakni observasi langsung, observasi dengan 

alat (tidak langsung), dan observasi partisipasi Sudjana (2009, hlm. 85). 

a. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau 

proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh 

pengemat.  

b. Observasi tidak langsung adalah dilaksanakan dengan menggunakan alat 

seperti mikrosop untuk mengamati bakteri, dan lain-lain.  

c. Observasi partisipasi adalah pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta 

dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

observasi langsung. Observasi ini diarahkan pada siswa dan guru sebagai pengajar 

dalam pelaksanaan pembelajaran penciptaan tari mata pelajaran seni budaya di 

kelas VII D SMPN 7 Bandung, berkaitan dengan aktivitas siswa saat proses 

pembelajaran penciptaan tari dan produk yang didapat dari hasil kreativitas siswa 

dengan menggunakan lagu daerah.  
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2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah “data pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden serta jawaban-

jawaban tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam”. (Arifin, Z., 2013, 

hlm. 158). Sedangkan Nasution (1996, hlm.73) berpendapat sebagai berikut:  

Tujuan wawancara dilakukan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam 
pikiran dan hati seseorang, dan bagaimana pandangannya tentang hal-hal 
yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi. Mereka yang diwawancarai 

disebut kunci atau key informants yakni mereka yang mempunyai 
pengetahuan khusus, status dan keterampilan berkomunikasi yang 

mendukung tercapainya penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci 
yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah guru dan siswa.  

 

Sama halnya dengan observasi, dalam pengumpulan data melalui 

wawancara perlu adanya format wawancara yang akan dilakukan kepada siswa 

kelas VII D, umumnya mengenai pembelajaran seni budaya (seni tari) oleh guru 

mata pelajaran, serta mengenai pemahaman atau pengenalan siswa kelas VII D 

terhadap pembelajaran penciptaan tari. Selain siswa kelas VII D, peneliti juga 

akan melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran seni budaya mengenai 

karakteristik siswa kelas VII D dalam pembelajaran seni tari baik secara teori 

maupun praktek, penerapan pembelajaran penciptaan tari, tahapan dalam 

penciptaan tari, serta istilah-istilah lain yang digunakan dalam penciptaan tari 

berbasis lagu daerah.  

 

3. Tes  

Riduwan (2013, hlm. 30-31) menyatakan:  

 

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan 

atau   latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, 
intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 
kelompok. Terdapat beberapa macam tes instrumen pengumpulan data, 

yaitu : a) tes kepribadian; b) tes bakat; c) tes prestasi; d) tes intelegnsi; e) tes 
sikap.  
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Sedangkan menurut Arifin, Z (2013, hlm. 117 - 118), menyatakan sebagai 

berikut:  

Tes dilihat dari bentuk jawaban siswa yaitu tes tertulis, tes lisan dan tes 

perbuatan....Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam 
rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat 
berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dijawab 

oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik.  

 

Berdasarkan pernyataan diatas maka pada penelitian ini tes yang diberikan 

kepada siswa untuk pengmpulan data yaitu berupa tes perbuatan atau tes bakat 

dalam bentuk praktek penciptaan tari.  

  

 

 

4. Daftar Cek (Check List)  

Arifin (2013, hlm. 164) menyebutkan bahwa “daftar cek adalah daftar yang 

berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati.” Pada penelitian ini daftar cek 

digunakan untuk menilai beberapa aspek berdasarkan proses dan hasil kreativitas 

pada pembelajaran penciptaan tari.  

Menurut Arifin, Z (2013, hlm. 185), aspek-aspek penilaian dalam domain 

psikomotor yang dapat diperoleh melalui daftar cek yaitu dengan tes penampilan 

atau kinerja (performance) yang telah dikuasai oleh siswa, seperti :  

 

a. Tes paper and pencil. Walaupun bentuknya seperti tes tertulis, tetatpi 
sasaranny adalah berupa kemampuan siswa dalam menampilkan karya, 

misalnya berupa desain alat, desain grafis, dan sebagainya.  
b. Tes indentifikasi. Tes ini ditujukan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi sesuatu.  
c. Tes simulasi. Tes ini dilakukan jika tidak ada alat yang sesungguhnya 

yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan siswa.  

d. Tes petik kerja (work sampel). Tes ini dilakukan dengan alat yang 
sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah siswa sudah 

menguasai atau terampil dalam menggunakan alat tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai  tes yang digunakan dalam 

pengumpulan data, maka tes ini diolah dalam bentuk daftar petik kerja disertai 

dengan beberapa indikator yang terdapat pada tabel 3.2 Variabel dan Indikator 

yang telah duraikan sebelumnya dan kriteria penilaian.  

Adapun kriteria penilaian yang diberikan terhadap indikator-indikator 

tersebut disesuaikan dengan penilaian acuan patokan (PAP) dengan standar 

kriteria penilian yang telah peneliti buat berdasarkan acuan yang dikemukakan 

oleh Sudjana (2009, hlm. 6). “Yang mana kriteria penilaian biasanya 

menggunakan huruf, angka, ataupun rentang”. Dengan demikian  skala penilaian 

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:  

3 = Sangat Baik (SB)  

2 = Cukup Baik (CB)  

1 = Kurang (K)   

   

Pengisian dalam daftar cek tersebut hanya memberikan tanda ceklis (√ ) 

pada kolom kriteria penilaian yang dirasa sesuai. Adapun penjabaran indikator-

indikator penilaian dalam penelitian ini tercantum dalam daftar cek dengan tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Format Penilaian Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran  

Penciptaan Tari Berdasarkan Lagu Daerah  
  

  

Adapun deskripsi berdasarkan format penilaian pada tabel diatas, dapat 

didefinisikan sebagai berikut:  

Nomor 

  
  

Nama 

  
  

Aspek Penilaian  
Jml. 

 
 

Rata-

Rata 
 

 

Kriteria 
 
 

Kebaruan Pemecahan Elaborasi  

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

SB CB K SB CB K SB CB K 

 1.                           

 2.                           

Dst.                           
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a. Kebaruan (orsinilitas)   

1) Kriteria penilaian SB untuk nilai sangat baik:  

a) Siswa sangat baik dalam menciptakan gerak tari yang baru berdasarkan 

lagu daerah.  

b) Siswa sangat baik dalam menciptakan ragam motif gerak tari yang 

bernilai estetis berdasarkan lagu daerah.   

c) Siswa sangat baik dalam menciptakan konsep tari baru berdasarkan 

lagu daerah.  

2) Kriteria penilaian CB untuk cukup baik:  

a) Siswa cukup baik dalam menciptakan gerak tari yang baru berdasarkan 

lagu daerah.  

b) Siswa cukup baik dalam menciptakan ragam  motif gerak tari yang 

bernilai estetis berdasarkan lagu daerah.   

c) Siswa cukup baik dalam menciptakan konsep tari baru berdasarkan lagu 

daerah.  

 

3) Kriteria penilaian K untnuk nilai kurang :  

a) Siswa kurang dalam menciptakan gerak tari yang baru berdasarkan lagu 

daerah.  

b) Siswa kurang dalam menciptakan ragam  motif gerak tari yang bernilai 

estetis berdasarkan lagu daerah.   

c) Siswa kurang dalam menciptakan konsep tari baru berdasarkan lagu 

daerah. 

b. Pemecahan  

1) Kriteria penilaian SB untuk nilai sangat baik :  

a) Siswa sangat baik dalam memberikan gagasan atau ide gerak tari 

berdasarkan lagu daerah.  

b) Siswa sangat baik ketika memberikan solusi dalam mencari  gerak tari 

berdasarkan lagu daerah.  
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c) Siswa sangat baik ketika memberikan kesimpulan dalam mencari dan 

membuat gerak tari berdasarkan lagu daerah.  

2) Kriteria penilaian CB untuk nilai cukup baik :  

a) Siswa cukup baik dalam memberikan gagasan atau ide gerak tari 

berdasarkan lagu derah.  

b) Siswa cukup baik ketika memberikan solusi dalam mencari  gerak tari 

berdasarkan lagu daerah. 

c) Siswa cukup baik ketika memberikan kesimpulan dalam mencari dan 

membuat gerak tari berdasarkan lagu daerah.  

3) Kriteria penilaian K untuk nilai kurang  :  

a) Siswa kurang  dalam memberikan gagasan atau ide gerak tari 

berdasarkan lagu daerah.  

b) Siswa kurang baik ketika memberikan solusi dalam mencari  gerak tari 

berdasarkan lagu daerah.  

c) Siswa kurang baik ketika memberikan kesimpulan dalam mencari dan 

membuat gerak tari berdasarkan lagu daerah.  

c. Elaborasi   

1) Kriteria penilaian SB untuk nilai sangat baik :  

a) Siswa sangat baik dalam menampilkan variasi gerak tari berdasarkan 

lagu daerah.  

b) Siswa sangat baik dalam membuat gerakan yang saling berkaitan 

dengan lagu daerah.  

c) Siswa sangat baik dalam menampilkan ketepatan gerak tari dengan 

lagu daerah.  

d) Siswa sangat baik dalam menampilkan komposisi gerak tari 

berdasarkan lagu daerah.  

2) Kriteria penilaian CB untuk nilai sangat baik :  

a) Siswa cukup baik dalam menampilkan variasi gerak tari berdasarkan 

lagu daerah.  
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b) Siswa cukup baik dalam membuat gerakan yang saling berkaitan 

dengan lagu daerah.  

c) Siswa cukup baik dalam menampilkan ketepatan gerak tari dengan 

lagu daerah.  

d) Siswa cukup baik dalam menampilkan komposisi gerak tari 

berdasarkan lagu daerah.  

3) Kriteria penilaian K untuk nilai sangat baik :  

a) Siswa kurang baik dalam menampilkan variasi gerak tari berdasarkan 

lagu daerah.  

b) Siswa kurang baik dalam membuat gerakan yang saling berkaitan 

dengan lagu daerah.  

c) Siswa kurang baik dalam menampilkan ketepatan gerak tari dengan 

lagu daerah.  

d) Siswa kurang baik dalam menampilkan komposisi gerak tari 

berdasarkan lagu daerah. 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Siswa Berdasarkan Kreativitas Siswa dalam  
Pembelajaran  Penciptaan Tari Berbasis Lagu Daerah  

  

No.  
Skor 

Nilai  Uraian Indikator  

1. 3 
Siswa sangat baik dalam memberikan ide, membuat gerak tari 
baru dan menggabungkan gerak tari dan unsur waktu 
berdasarkan lagu daerah.  

2. 2 

Siswa cukup baik dalam memberikan ide, membuat gerak tari 
baru dan menggabungkan gerak tari dan unsur waktu 

berdasarkan lagu daerah.  
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3. 1 

Siswa kurang dalam memberikan ide, membuat gerak tari baru 

dan menggabungkan gerak tari dan unsur waktu berdasarkan 
lagu daerah.  

  

Hasil dari nilai indikator-indikator diatas akan diakamulasikan dalam bentuk 

persentase dengan pencapaian untuk tingkat keberhasilan siswa berkisar antara 

75-80 persen (Sudjana, 2009, hlm. 7). 

 

Tabel 3.4 Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persentase (%) 

Tingkat Keberhasilan Arti 

>80% Sangat Tinggi 

60 – 79% Tinggi 

40 – 59% Sedang 

20 – 30% Rendah 

<20% Sangat Rendah 

Sumber: (Zainal, Aqib. 2009, hlm. 41) 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam setiap tes, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

Keterangan : 

= Nilai rata-rata 

= Jumlah semua nilai siswa 

= Jumlah siswa 

(Hikmah, N., 2016, hlm. 81) 

Sedangkan untuk mengetahui perhitungan aktivitas siwa dalam bentuk 

persentase adalah sebagai berikut : 
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Keterangan: 

f = Jumlah Skor Siswa 

N = Jumlah Siswa 

(Hikmah, N., 2016, hlm. 82) 

 

5. Studi Dokumentasi  

Studi dokumantasi digunakan untuk mempelajari dokumen seperti daftar 

nama dan jumlah siswa, daftar hadir siswa, daftar nilai siswa dan lain-lain. Studi 

dokumentasi untuk melengkapi data dari teknik pengumpulan data yang lain. 

Dalam teknik studi dokumenter, data diperoleh dengan cara mencari dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung penelitian. 

Adapun macam-macam dokumen yang dapat membantu mengumpulkan data 

penelitian, yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian tindakan 

kelas menurut Goetz dan Le Comte (Wiriaatmadja, 2008, hlm.121) diantaranya 

sebagai berikut:  

 

a. Koleksi dan analisis buku teks  
b. Kurikulum dan pedoman pelaksanaannya  

c. Arsip penerimaan murid baru  
d. Catatan rapat  
e. Catatan tentang siswa  

f. Rencana pelajaran dan catatan guru  
g. Hasil karya siswa  

h. Kumpulan dokumen perintah  
i. Koleksi arsip guru berupa buku harian, catatan peristiwa penting, dan 

kenang-kenangan dari siswa angkatan lama (Goetz dan Le Comte, 

1984).  

 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berupa 

pengumpulan data-data pribadi dari SMPN 7 Bandung (profil sekolah, visi dan 
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misi sekolah, komponen guru dan siswa didalamnya, serta masih banyak lagi) 

yang berhubungan dengan kemampuan partisipasi belajar siswa kelas VII D serta 

peneliti melakukan pendokumentasian berupa video dan foto selama proses 

penelitian berlangsung. Hal ini digunakan sebagai penguat dan pelengkap 

terhadap penelitian yang dilakukan.  

  

6. Studi Literatur  

Menurut Arikunto (2002, hlm.202) studi literatur adalah  

 

“mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkif, buku-

buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. Selain itu, studi literatur 
merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang 

relevan dengan permasalahan hasil penelitian.”  

 

Peneliti mencari beberapa data berupa teori-teori pengertian dan uraian-

uraian yang dikemukakan oleh para ahli sebagai landasan teoritis dari berbagai 

sumber. Teknik studi literatur yang digunakan adalah mempelajari sejumlah 

literatur berupa buku, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan 

pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah untuk meningkatkan kreativitas 

siswa.  

 

E. Analisis Data  

Analisis data bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh 

setelah data berhasil dikumpulkan. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun berbagai informasi yang telah dikumpulkan dari awal, proses sampai 

hasil kemudian diolah untuk dijadikan sebagai simpulan atas keberhasilan dalam 

pembelajaran.  

Dalam proses analisis data kualitatif pada dasarnyanya dapat dilakukan 

sebelum program tindakan berlangsung sampai program tindakan selesai. Dalam 
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hal ini peneliti mengacu pada pengolahan data yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (dalam Djam‟an dan Aan, 2010, hlm.39) sebagai berikut: 

Bagan 3.1 Analisis Data Kualitatif Model Interaktif 

 

Berdasarkan bagan diatas maka dapat diidentifikasi langkah- langkah dalam 

menganalisis data kualitatif, sebagai berikut :  

1. Tahap pengumpulan data (data collection) yaitu proses memasuki 
lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.  

2. Tahap reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  

3. Tahap penyajian data (data display) yaitu penyajian informasi untuk 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.   
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verfikasi (conclusion drawing/verifying) 

yaitu penarikan kesimpulan dari data yang dianalisi. (Djam‟an dan Aan, 

2010, hlm.39)  

Berdasarkan pernyataan diatas, maka analisis data yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut :  

1. Data dikumpulkan berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan, yaitu 

berdasarkan observasi, wawancara kepada guru dan siswa, penilaian dari tes 

praktek dalam bentuk daftar cek, dokumentasi, serta sumber-sumber lainnya.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pengumpulan  
Data   

Reduksi Data   

Penyajian Data   

Penarikan  
kesimpulan/verifikasi   
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2. Data yang sudah terkumpul dipilih, dikelompokkan, diseleksi, diringkas dan 

disesuaikan dengan fokus penelitian. Kemudian dikelompokkan berdasarkan 

kategori yang tercantum dalam rumusan masalah serta indikator-indikator 

dalam fokus penelitian.   

3. Berdasarkan data yang telah dikelompokkan maka akan terdapat data yang 

tergambar dan terperinci sehingga terdapat hubungan atau kaitannya satu sama 

lain. Hubungan tersebut dapat ditemukan dengan validasi data atau kesesuaian 

data dengan yang terjadi di lapangan.  

4. Setelah validasi dilakukan maka akan diambil kesimpulan yang menunjukkan 

penjelasan, makna serta keterkaitan antara data yang diamati dengan bukti-

bukti data yang ditemukan di lapangan secara nyata.  

Berdasarkan langkah-langkah analisis diatas, maka akan menemukan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis tersebut diuraikan 

dalam bentuk deskripsi serta didukung dengan data berupa angka dalam bentuk 

persentase.  

  

 

 

 

 

 

 

 

F. Alur Penelitian atau Skema Penelitian  
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Bagan 3.2 Skema Penelitian Tindakan Kelas  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Melakukan Rencana  
P enelitian   

Menentukann Topik  

P ermasala h an,   Tujuan, dan  

S asaran   

O bservasi   A wal   

Pelaksanaan P enelitian   

  

Pengumpulan Data   

Menganalisis D ata   

Membuat Laporan   


