
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

1.1 Model Penelitian & Pengembangan 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian dan 

pengembangan (research and development). Jenis penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang mengembangkan atau menghasilkan suatu bahan ajar interaktif 

sehingga perlu diuji kevalidtan bahan ajar interaktif tersebut (Sugiyono, 2015 : 

407). Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan Tari topeng Glagah Suryo. 

Untuk melakukan penelitian pengembangan perlu adanya model langkah-langkah 

prosedural. 

Ada banyak model tetapi pada pengembangan tari kreasi anak Topeng 

Glagah Suryo ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Model ini disusun  

secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis sehingga dalam 

upaya menyelesaikan permasalahan kurangnya minat siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khususnya seni tari berbasis pendidikan karakter. Model 

ini memiliki lima langkah yang mudah dipahami dan diimplementasikan untuk 

mengembangkan produk pengembangan seperti bahan ajar, modul pembelajaran, 

video pembelajaran, multimedia dan sebagainnya (Tegeh dkk, 2014 : 41). Dengan 

demikian adapun penelitian pengembangan bahan ajar interaktif yang dilakukan 

oleh peneliti sesuai dengan model ADDIE.  

Menurut Tegeh dan Kirna (2010) model ADDIE terdiri dari 5 langkah yaitu: 

(1) analisis (analyze), (2) perancangan (design (3) pengembangan (development), 

(4) implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). Sehingga 

membantu instruktur pelatihan dan pengembangan (Pargito,2010:46)
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Gambar 3.1 Langkah Umum Desain Pembelajaran ADDIE 

1.2 Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran 

yang menggunakan model ADDIE. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan 

model ADDIE adalah sebagai berikut : 

1. Analalyze (analisis) 

Pada tahap ini peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan 

data awaal yang di butuhkan guna sebagai dasar dilakukannya penelitian. Pada 

tahap analalisis ini peneliti melakukan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut : 

Pelaksanaan PPK di dalam sekolah, ekstrakurikuler apa saja yang diterapkan di 

sekolah 

        Berdasarka kegiatan observasi dan wawancara pada tanggal 14 Februari 

2018, peneliti wawancara dengan guru ekstrakurikuler sekaligus guru kelas V Ibu 

Ruth Naniek S.P.d. dari hasil wawancara peneliti mendapatkan beberapa data 

Analyze 

Develop 

Design Evaluate Implement 
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awal. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara terjadwal. Peneliti tertarik dengan 

salah satu ekstrakurikuler yaitu seni tari. Peneliti menganalisis apa saja yang 

dilakukan pada saat pelaksanaan ekstrakurikuler yang meliputi : Tari apa yang 

diajarkan pada kelas rendah kemudian pada kelas tinggi, bagaimana cara guru tari 

melatih tari siswa kelas rendah kemudian siswa kelas tinggi. Sehingga peneliti 

dapat menentukan apa yang harus dikembangkan untuk ekstrakurikuler di sekolah 

khususnya seni tari.  

2. Design (Perancangan) 

Tahap perancangan ini merupakan tahap dimana peneliti merencanakan 

produk apa yang akan di kembangkan. Pada tahap ini peneliti merancang untuk 

membuat seni tari kreasi yang cocok untuk anak SD kelas tinggi Tari Topeng 

Glagah Suryo. Karena peneliti tertarik dengan budaya Malangan peneliti 

menggunakan acuan tari tradisional dari daerah Malang yaitu tari topeng 

Malangan. Kemudian peneliti mulai merancang music yang akan digunakan 

sebagai pengiring dari tari kreasi yang akan di buat. Dilanjutkan dengan 

penciptaan koreo dan gerak tari.  

3. Development (Pengembangan) 

Pada tahap pengembangan ini peneliti berusaha mencari referensi-referensi 

tentang tari topeng malangan, mulai dari sejarah(asal usul)  tarian, music-music 

atau gamelan yang digunakan sampai pada gerak-gerak dasar dari tari topeng itu 

sendiri. Karena tari kreasi yang akan diciptakan adalah tari kreasi yang berbasis 

karakter di dalamnya, maka peneliti berusaha mencari referensi tentang 

pendidikan karakter yang dapat diselipkan di dalam tarian. Pendidikan karakter
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yang di tananmkan bisa saja di masukkan pada synopsis tari, music tari sampai pada 

koreo dari tari kreasi yang akan dikembangkan.  

4. Implementation (Implementasi) 

Pada tahap implementasi tari topeng glagah suryo yang dikembangkan di uji 

cobakan pada salah satu ekstrakulikuler seni tari di sekolah yang menjadi tempat 

penelitian. Untuk mengetahui bagaimana respon terhadap tari kreasi yang diciptakan 

peneliti , uji coba produk dilakukan 1 tahap saja, yaitu langsung secara klasikal. 

Dilakukan untuk kelas tinggi, peneliti mengambil 1 kelas yaitu kelas V. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi merupakan tahap yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

respon untuk tari kreasi yang di terapkan berupa kritik dan saran dari ahli model dan 

ahli seni tari guna menyempurnakan produk tari kreasi yang telah di uji cobakan dan 

juga digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk itu sendiri. 

Evaluasi dilakukan melalui validasi 2 ahli yaitu ahli gerak tari dan ahli materi (Seni 

Budaya) 

6. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di SDN Beji 02 yang terletak di Jl.  Beji, Junrejo, Kota 

Batu, Jawa Timur 65326 

2. Waktu  

       Penelitian dilakukan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2018/2019 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada Penelitian mengunakan model pengembangan yang tepat juga harus perlu 

menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan relevan. Teknik pengumpulan 
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data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena untuk mengumpulkan 

data. Karena pada dasarnya yang paling utama dalam penelitian adalah data 

(Sugiyono, 2015: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

berdasarkan variabel adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang nantinya akan digumakan 

untuk menggali dan menghimpun penelitian. Obsevasi dilakukan dengan cara 

pengamatan pada sumber data seperti pengumpulan data yang berupa informasi-

informasi yang berkaitan dengan ekstrakurikuler di sekolah dan cara penanaman 

Pendidikan Karakter di sekolah melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Wawancara 

        Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat melakukan studi pendahuluan untuk menemukan berbagai permasalahan 

yang harus di teliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

lagi. Wawancara yang dilakukan dengan 2 narasumber yaitu guru kelas yang juga 

guru ekstrakurikuler dan juga Kepala Sekolah di sekolah tersebut. Peneliti 

mengajukan berbagai pertanyaan sehubungan dengan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah tersebut guna sebagai upaya peningkatan pendidikan 

karakter yang kemudian peneliti menemukan masalah dan solusi yang akan dibuat. 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengethaui dan mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen seni tari kreasi topeng glagah suryo. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan angket validasi ahli model, ahli tari, dan angket respon siswa. 
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 Dalam tekhnik pengumpulan data terdapat subjek uji coba untuk 

pengembangan seni Tari Topeng Glagah Suryo. Adapun subjek uji coba 

pengembangan seni tari kreasi Topeng Glagah Suryo, yaitu : 

1. Uji coba ahli 

Validasi untuk penelitian pengembangan seni tari kreasi topeng glagah 

suryo yang dikembangkan terdiri dari 2 validator yaitu validasi ahli gerak tari 

dan juga validasi ahli materi tari. 

Tabel 3.1Uji Coba Ahli 

No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 Dosen Seni 

Budaya 

Sekolah Dasar 

Lulusan 

S2 

Ahli materi 

pembelajaran 

2 Guru 

ekstrakurikuler  

Lulusan 

S1 

Ahli gerak tari  

2. Uji coba siswa 

       Uji coba siswa dilakukan di SDN Beji 02. Langkah ini bertujuan untuk 

mengetahui reson siswa pada seni tari kreasi Topeng Glagah Suryo. Selain itu 

penelitian juga bertujuan untuk memberi inovasi pada sebuah kesenian khusunya seni 

tari dengan mengangkat tema seni tari daerah yang disesuaikan dengan tingkat gerak 

anak Sekolah Dasar. 

3. Tes 

       Tes merupakan alat untuk mengukur kemampuan siswa untuk melakukan 

sebuah gerakan pada tari daerah nusantara. Tes dilakukan dengan cara siswa sekelas 

menarikan sendiri tarian kreasi ini tanpa panduan dari peneliti. 
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4. Dokumentasi 

     Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang sangat penting untuk 

mengabadikan pada saat penelitian di lapangan dan sebagai bukti autentik penelitian 

supaya penelitian dapat dipercaya adanya. Peneliti menggunakan alat dokumentasi 

untuk foto dan video dengan menggunakan kamera handphone atau kamera DSLR 

dan juga perekam suara.  

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data  penelitian merupakan alat yang dirancang yang 

akan digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti 

dalam mengumpulkan informasi. Instrument yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini , yaitu  

1. Lembar observasi 

 Lembar observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara peneliti melakukan 

sebuah pengamatan dengan terjun langsung ke lapangan guna untuk mengamati 

proses ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah khususnya ekstrakurikuler seni tari. 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data awal tentang proses 

ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri  Beji 02. 

Tabel 3.2Lembar Observasi 

 Aspek  Pertanyaan  

Proses ekstrakulikuler  Bagaimana proses ekstrakurikuler rutin seni tari di Sekolah 

Cara guru ekstrakurikuler menyampaikan tarian 

Tari apa yang digunakan pada saat ekstrakurikuler seni tari 

Suasana pada saat ekstrakurikuler 

Efektivitas penggunaan tarian 

Efisiensi penggunaan waktu tarian 

41 



Siswa  Karakteristik siswa 

Keaktifan siswa 

Motivasi belajar siswa 

Interaksi siswa dengan siswa  

Guru Metode penyampaian materi oleh guru ekstrakurikuler 

Interaksi guru dengan siswa 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk melakukan sebuah wawancara 

kepada guru ekstrakurikuler dalam bidang seni tari. Wawancara digunakan oleh 

peneliti sebagai teknik pengumpulan data pada saat studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, dan ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang mendalam. Dilakukannya sebuah wawancara oleh penelti 

juga bertujuan untuk menggali informasi yang ada di sekolah tentang pembentukan 

karakter siswa, sehingga peneliti mengetahui kebutuhan model pengembangan yang 

sesuai dengan kegiatan ektrakurikuler tari di Sekolah Dasar. Adapun pedoman 

wawancara yang akan dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada bahan ajar. 

Tabel 3.3 kisis-kisi wawancara 

 Indikator Penilaian Butiran Penilaian 

Proses Ekstrakurikuler Tarian yang diajarkan  

Sumber belajar yang digunakan 

Bahan ajar yang digunakan 

Kelemahan bahan ajar yang digunakan 

Faktor pendukung proses pembelajaran 

Pemanfaatan sarana dan prasarana 

Siswa   Jumlah siswa kelas V 

Karakter siswa 

Keaktifan siswa 

Tipe belajar (mandiri/ dibimbing / klasikal/ kelompok) 

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 
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Guru Metode mengajar yang digunakan guru 

Bahan ajar pendukung yang digunakan guru 

Hambatan guru  dalam mengajar dan solusi 

menyelesaikan hambatan 

Saran penyusunan bahan ajar  

3. Lembar Angket 

Angket validasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan  data 

tentang ketepatan desain pengembangan, kemenarikan model pengembangan yang 

dikembangkan. Penyebaran angket dilakukan pada tahap uji coba model.  Selanjutnya 

angket tersebut dianalisis untuk menentukan kelayakan pengembangan tari kreasi, 

sekaligus sebagai panduan dalam merevisi model  gerakan  untuk menghasilkan 

model gerakan yang lebih baik.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

sebagi berikut : 

1. Analisis Data Kualitatif 

       Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan hanya menggambarkan kualitas model pengembangan Tari topeng 

glagah suryo yang telah dibuat dan hasil dari penggunaan model pengembangan. Data 

kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berua tanggapan, kritik, dan 

saran perbaikan oleh ahli model, ahli seni tari, dan praktisi ekstrakurikuler di Sekolah.  

2. Analisis Data Kuantitatif  

       Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka-angka 

yang sudah diperoleh melalui angket-angket penilaian produk menggunakan skala 

likert berkriteria 5 tingkat yang kemudian dianalisis melalui perhitungan presentase 
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skor item pada setiap pertanyaan dalam angket. Adapaun rumus presentase yang 

digunakan dalam penelitian produk pengembangan sebagai berikut : 

Keterangan : 

P  : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperolah dari perhitungan persentase kemudian ditentukan tingkat 

kelayakan dan kevalidannya menggunakan konversi skala tingkat pencapaian sebagai 

berikut:  

 Kualifikasi Tingkat Kevalidan Berdasarkan Persentase 

Tabel 3.4.Kualifikasi Tingkat Kevalidan Berdasarkan Presentase 

Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan 

84% < skor ≤ 100% Sangat valid Tidak revisi 

68% < skor ≤ 84% Valid Tidak revisi 

52% < skor ≤ 68% Cukup valid Sebagian revisi 

36% < skor ≤ 52% Kurang valid Revisi 

20% < skor ≤ 36% Sangat kurang valid Revisi 

(Sumber : Pradana, 2013) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 65, maka Seni tari Topeng 

Glagah Suryo yang dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai model 

seni tari kreasi baru dalam kegiatan ekstrakurikuler sen tari  di sekolah. 
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