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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta. kejadian, 

femomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

mengemukakan kejadian atau fakta yang sebenarnya di lapangan dalam pelaporan.  

Dimana dalam melakukan penelitian kualitatif, waktu pengumpulan data, pada 

umumnya seseorang peneliti dapat menemukan data penelitian dalam bentuk kata-

kata, gambar, data di sini bermaksud adalah transkip-transkip wawancara, catatan 

data lapangan, dokumen pribadi, foto-foto, kamera, nota dan lain-lainnya. Data-

data penelitian tersebut haruslah dideskripsikan oleh peneliti. 

      Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif pada penelitian mengenai 

implementasi kegiatan ekstrakurikuler seni tari  pengamatan. Dalam hal ini, peneliti 

berusaha menelusuri, memahami, menggambarkan, dan menjelaskan tentang 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SDN Dinoyo 3 Kota Malang. 

Selain itu, peneliti juga akan mengkaji bagaimana perasaan siswa terhadap 

kegiatan-kegiatan yang selaras dengan ekstrakurikuler seni tari. 

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen

sekaligus pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Peneliti dalam penelitian ini 

bertugas sebagai pengamat atau sebagai partisipan, artinya dalam proses 
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pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan menggali informasi yang 

diperlukan secermat mungkin. 

C.   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 3 Dinoyo Kota Malang.       

Dilakukan pada semester genap 2018 selama satu bulan. 

D. Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa situasi  yang nyata wajar (tanpa 

rekayasa) dimana data tersebut dIbuktikan dalam bentuk foto, catatan lapangan, 

hasil wawancara baik dengan kepala sekolah, guru, maupun peserta didik. Data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan pelaksaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari di SDN Dinoyo 3  Malang. 

      Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara 

semi terstruktur, dan dokumentasi di SDN Negeri 3 Dinoyo Kota Malang yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Sehingga peneliti 

mengunakan metode ini untuk dapat mencari makna terhadap “Analisis 

Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari Dalam Upaya Pengembangan 

Bakat Siswa di SDN Dinoyo 3 Malang”. 

       Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) 

sumber yaitu:  

1. Data Primer  

       Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau 

pertama (tidak melalui media perantara). Data Primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok. Data Primer diperoleh secara langsung 
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melalui wawancara dengan informan di lapangan. Informan tersebut adalah : 1) 

Kepala SDN  Negeri 3 Dinoyo Kota Malang; 2) Waka Kesiswaan; 3) Guru Pembina 

Ekstrakurikuler Seni Tari); dan 4) Siswa - siswi SD Negeri 3 Dinoyo Kota Malang.   

1.    Data Sekunder   

        Sumber data sekunder berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen. 

Dokumentasi yang dijadikan sumber data adalah dokumentasi-dokumentasi yang 

mempunyai kaitan dengan penelitian. Dokumen – dokumen dalam penelitian ini 

berupa foto, video, buku tata tertib sekolah, data – data lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

E. Instrument Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang tepat akan sangat berguna untuk kelancaran 

mengungkapkan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, adapun teknik 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian menguraikan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa bukan sembarang tempat. Penelitian 

ini menggunakan observasi langsung, yaitu peneliti secara langsung melakukan 

pengamatan di lokasi dan objek penelitian yaitu di SD Negeri 3 Dinoyo Kota 

Malang, yang diantaranya mengamati: 1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari ; 2) Strategi dan Metode pembelajaran ekstrakurikuler seni tari; 3) faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler seni tari.  
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b. Wawancara 

      Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Suatu wawancara dapat 

disifatkan sebagai suatu proses interaksi komunikasi dimana sejumlah variabel 

memainkan peranan yang penting karena variabel tersebut dapat mempengaruhi 

dan menentukan hasil wawancara. Variabel tersebut ialah: 1) pewawancara 

(interviewer), 2) responden (interviewee), 3) materi wawancara, dan 4) hubungan 

antara pewawancara dengan responden. 

       Dalam hal ini peneliti ingin melakukan wawancara kepada: 1) Kepala Sekolah; 

2) Guru Pembina; dan 3) Siswa peserta ekstrakurikuler seni tari. 

Kisi-kisi wawancara sebagai berikut: 

a. Kisi-kisi wawancara kepada Kepala SDN 3 Dinoyo Kota Malang 

No Fokus Wawancara Nomor Butir 
1 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam 

upaya pengembangan bakat tari siswa  
2, 4, 9-14 

2 Faktor pendukung Pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan 
bakat tari siswa 

7 

3 Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan 
bakat tari siswa 

8 

Tabel 3.1: Kisi-kisi wawancara Kepala Sekolah 

b. Kisi-kisi wawancara kepada Guru Pembina ekstrakurikuler seni tari 

No Fokus Wawancara Nomor Butir 
1 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam 

upaya pengembangan bakat tari siswa  
2, 10-18 

2 Faktor pendukung Pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan 
bakat tari siswa 

6 

3 Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan 
bakat tari siswa 

7 

Tabel 3.2: Kisi-kisi wawancara Guru Pembina Tari 

c. Kisi-kisi wawancara kepada Siswa peserta ekstrakurikuler seni tari 
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No Fokus Wawancara Nomor Butir 
1 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam 

upaya pengembangan bakat tari siswa  
2, 3, 5, 10-11, 16, 18 

2 Faktor pendukung Pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan 
bakat tari siswa 

7 

3 Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan 
bakat tari siswa 

1 

Tabel 3.3 : Kisi-kisi wawancara kepada Siswa peserta ekstrakurikuler seni tari 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil 

atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam 

penelitian. 

      Data tersebut adalah: 1) profil SD Negeri 3 Dinoyo Kota Malang; 2) visi dan 

misi Sekolah; 3) struktur organisasi; 4) kurikulum sekolah; 5) sarana dan prasarana; 

dan 9) prores pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

      Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman 

observasi, lembar wawancara dan pedoman dokumentasi 

1. Pedoman observasi  

Pedoman observasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui secara langsung proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

seni tari siswa dalam upaya pengembangan bakat minat siswa di SDN 

Dinoyo 3 Malang 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengenghimpun data melalui tanya jawab dengan responden terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari siswa dalam upaya 



39 
 

pengembangan bakat minat siswa di SDN Dinoyo 3 Malang. Adapun 

respondennya antara lain, Kepala Sekolah, Siswa dan Guru Pembina. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi sebagai acuan yang perlu didokumentasikan. 

F. Prosedur Penelitian 

        Berdasarkan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

yang berjudul “ Analisis Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari Siswa 

Dalam Upaya Pengembangan Bakat dan Minat Siswa di SDN Dinoyo 3 Malang”. 

Adapun prosedur penelitiannya sebagai berikut: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) 

penemuan, dan 4) pelaporan. 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam penelitian ini adalah awal mula peneliti membuat pedoman 

observasi awal untuk dilakukan pengamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari siswa dalam upaya pengembangan bakat minat siswa 

sebelum ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah menyusun perencanaan 

dalam bentuk proposal penelitian. 

2.   Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan dan hadir 

dilapangan bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data 

3. Penemuan 

Penemuan yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

4. Pelaporan 

Pelaporan dalam penelitian ini adalah dimana peneliti menyusun hasil temuan di 

lapangan dalam bentuk laporan hasil penelitian. 
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G. Analisis Data 

        Setelah data diperoleh dari berbagai sumber, langkah selanjutnya peneliti 

melakukan prosedur pengolahan data dan analisis data. Kemudian melakukan 

proses analisis data. Analisis data pada penelitian in dimulai dengan menelaah 

secara cermat kemudian memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber 

dan yang terakhir dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai 

permasalahan pada penelitian ini.  

      Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Data yang terkumpul 

langkah awal adalah direduksi atau disederhanakan, kemudian diklasifikasikan 

(pengelompokan) dan kemudian dideskripsikan ke dalam bahasa verbal untuk 

mencari penaraikan kesimpulan (verifikasi). Analisis data model Miles dan 

Huberman dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut: 1) Data Reduction 

(reduksi data), 2) Data display (penyajian data), dan 3) Conclusion Drawing 

(Verifikasi) (Sugiyono 2015: 247-252). 

Tahapan analisis data yang dimaksud, secara singkat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan terhadap data yang 

akan direduksi untuk memilih data-data mengenai implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari, yang meliputi hasil prestasi yang telah diraih; manfaat 

bagi diri siswa dan sekolah, respon siswa terhadap kegiatan-kegiatan program 

sekolah sebagai proses penanaman sikap peduli tehadap kesenian indonesia. 

2. Melaksanakan Penyajian Data/ Display Data 

Penyajian data yang telah diperoleh melalui tahap obseravsi, wawancara, dan 

dokumentasi, dianalisis oleh peneliti untuk dalam bentuk uraian naratif. Dalam 
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menyajikan data dilakukan secara sistematis dan dalam kesatuan bentuk pokok 

masalah yang terperinci berupa gambaran naratif mengenai Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam upaya pengembangan bakat tari siswa 

di SDN Dinoyo 3 Kota Malang. 

3. Conclusion Drawing / Verifikasi 

Data yang disajikan disimpulkan atau dilakukan verifikasi dalam suatu 

rangkaian penyataan atau kata-kata yang singkat dan mudah dipahami sehingga 

memperoleh kejelasan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. 

H. Pengecekan keabsahan Data 

        Keabsahan data pada penelitian menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan 

penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Dalam penelitian ini 

menggunakan credibility (Validitas Internal), transferbility (Validitas eksternal), 

dependibility (obyektifitas) (Sugiyono, 2015:270-273). Hal ini akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Uji Kredibilitas, melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan 

cara: 

a. Ketekunan pengamatan, yaitu mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan agar dapat mengambil data yang lebih mendalam.    

b. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu 

pengecekan data yang berasal dari guru pembina akan dicocokkan dengan data 

yang berasal dari guru  kelas dan juga siswa. Penelitian ini juga menggunakan 

triangulasi metode pengumpulan data yaitu dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara.  
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c. Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data yang telah 

terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang 

relevan, yaitu dosen pembimbing, atau pihak lain yang dianggap kompeten 

dibidang penelitian.  

d. Adanya bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan. Selama melakukan penelitian, dilakukan pencatatan dan 

penyimpanan data, terutama data rekaman wawancara dan foto. 

2. Pengujian Transferability, nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Pembuatan 

laporan harus memberikian uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas dan dapat memutuskan dapat atau 

tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain. 

3. Pengujian Depenability, digunakan untuk meminimalisir bahkan menghindari 

terjadinya kesalahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Data 

yang telah diperoleh akan di audit oleh dosen pembimbing. 

4. Pengujian Konfirmability, dilakukan dengan menguji hasil penelitian dan 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian akan dicek oleh para 

informan di SDN Dinoyo 3 Malang. 

 

 

 


