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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

 Model penelitian adalah gambaran umum dari rancangan penelitian 

yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 

penelitian, sumber data, cara mengmpulkan data, dan cara menganalisis 

data, hal tersebut pemdapat dari Sani (2018: 24). Untuk itu sebuah 

penelitian perlu adanya model penelitian yang sesuai dengan penelitiannya 

untuk membantu peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih 

spesifik. Model penelitian juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

sebuah penelitian yang dilakukan karena dalam memilih model penelitian 

harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prosedur penelitian 

yang di lakukan.  

 Menurut Sugiyono (2017:407) penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) merupakan penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu , dan menguji kekefektifan produk 

tersebut. Pengembangan penelitian merupakan sembuah metode yang 

cukup handal dalam memperbaiki praktik, pendapat dari Sani (2018: 229). 

Maksut dari paparan diatas adalah dalam penelitian pengembangan 

peneliti lebih memfokuskan dalam menciptakan sebuah produk yang 

beguna untuk memperbaiki sebuah permasalahan (praktik) yang ada 

dilapangan.  

 Penelitian kali ini akan menggunakan model desain ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evalutation). Menurut 
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Endah (2018:8) model ADDIE ini dapat memberikan kerangka bekerja 

untuk penelitian pengembangan karna sifatnya sistematis dan efisien juga 

dapat memperoleh sejumlah masukan guna dilakukan penyempurnaan 

produk yang dihasilkan. Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan produk seperti strategi, metode, media dan bahan 

ajar Florida State Unerversity dalam (Sugiono:2013). Berikut ini langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengembangan berdasarkan kosep ADDIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. 1 Langkah-lagkah pengembangan model ADDIE 

 Model ADDIE ini terdapat 5 tahapan yang pertama Analysis pada 

tahap ini peneliti mengidentifikasi keadaan dilapangan yang dihadapi 

peserta didik, tentang sarana dan prasarana yang tersedia, pembelajaran, 

atau kinerja pendidik. Setelah mendapatkan permasalahan yang terjadi 

dilapangan peneliti melakukan tahapan yang kedua Design atau 

perancangan sebuah produk dalam tahap ini peneliti mengarahkan semua 

ide dan kemampuannya untuk membuat sebuah produk guna memecahkan 

masalah yang sudah didapnya. Peneliti tidak menutup kemungkinan juga 
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berusaha untuk berkonsultasi terhadap para ahli dalam bidangnya guna 

menyempurnakan perancangan pembuatan produk tersebut hal ini 

dinamakan Revisison.  

 Setelah itu peneliti menuju tahapan yang ke ketiga yaitu 

Development atau pengembangan tahap ini peneliti merealisasikan sebuah 

produk yang sudah dirancang. Peneliti juga menerima masukan-masukan 

dari para ahli guna produk yang dihasilkan lebih baik. Selanjutnya, setelah 

peneliti merealisasikan produk dapat dilanjutkan ke tahapan ke empat 

yaitu Implementation atau implementasi pada tahap ini peneliti melakukan  

uji coba produk yang sudah dihasilkan ke situasi yang nyata (di dalam 

kelas). Tahapan yang terakhir Evaluation atau evaluasi peneliti melakukan 

evaluasi terhadap produk dan implementasi yang sudah dilakukan guna 

menghasilkan produk yang efektif untuk peserta didik. 

 Alasan peneliti mengunakan model ADDIE karena tahapan 

prosedurnya menjadi pedoman peneliti dalam membuat sebuah produk 

untuk pembelajaran seni budaya dan prakarya (SBdP)  yang layak, efektif, 

dan mendukung kinerja produk yang dihasilkan untuk penelitian jangka 

pendek. Sehingga model ADDIE ini cocok untuk produk yang peneliti 

kembangkan serta disetiap tahapan terdapat evalusai guna menjadikan 

hasil produk yang baik. Produk yang dihalsikan peneliti yakni sebuah 

rekaman vidio yang didalamnya terdapat langkah-langkah gerak tari 

Kupu-kupu Belerang dengan bahasa lisan. Peneliti juga memberikan 

peluang untuk dilakukannya evaluasi pada setiap tahapannya.  
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Prosedur penelitian pada pengembangan gerak tari kupu-kupu 

belerang di kegiatan ektrakurikuler berbasis studio art yakni sebagai 

berikut: 

1. Analysis (analisis) 

 Tahap ini peneliti melakukan observasi ke lapangan dengan 

mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Menurut 

Branch dalam (Endah, 2018:9) tujuan dari analisis tahap ini adalah 

untuk mengidentifikasi penyebab kemungkinan untuk kesenjangan 

kinerja. Dalam kesempatan ini peneliti mengidentifikasi permasalahan 

yang terjadi di SDN Ngaglik 1 Kota Batu pada tanggal 2 November 

2018. Peneliti menemukan analisis kebutuhan yng terjadi di sekolah 

ini. Selain observasi peneliti melakukan wawancara terhadap kepala 

sekolah, guru kelas dan guru ekstrakurikuler. 

 Guna memperkuat hasil observasi dan analisis kebutuhan yang 

akan diteliti. Peneliti menemukan analisis kebutuhan yakni gerak tari 

yang diberikan guru tari masih menggunakan gerakan yang sudah ada 

dan peserta didik merasa kesusahan membuat pembelajaran terkesan 

membosankan dan lama. Kurangnya pemaham guru tari untuk 

menggunakan media pembelajaran guna memudahkan siswa untuk 

memahami gerak tari. 

2. Design (perancangan) 

 Pada tahap ini peneliti merancang sebuah ide guna memecahkan 

masalah yang sudah dianalisis kebutuhan oleh peneliti. Peneliti 



34 
 

 

menemukan ide untuk merancang pengembangan gerak tari yang 

nantinya akan menjadi sebuah rekaman yang dilakukan di studio. 

Rekaman tersebut juga dilengkapi dengan gerak-gerak dasar dan 

ragam gerak tarian. Perancangan ini bertujuan memudahkan guru tari 

dalam menyampian materi terhadap peserta didik, peserta didik juga 

akan mendapatkan wawasan yang baru tentang gerak tari, dan dapat 

mengembangkan olah gerak atau keterampilan siswa dalam menari.  

3. Development (pengembangan) 

 Pada tahap ini peneliti juga harus menentukan materi tari yang 

akan dikembangkan. Dalam penelitian ini memilih gerak tari Kupu-

Kupu yang dikembangkan menjadi gerak tari Kupu-Kupu Belerang. 

Peneliti memilih gerak tari kupu-kupu karena dalam hasil wawancara 

peserta didik belum pernah mendapat materi ini dan guru tari 

mengatakan bahwa ragam gerak tari yang terdapat di tari kupu-kupu 

cukup banyak membuat guru tari tersebut berfikir ulang ketika akan 

memberikan materi ini. 

 Dalam kesempatan penelitian ini peneliti akan mengembangkan 

gerak tari Kupu-Kupu Belerang yang akan memudahkan siswa dengan 

menuntun siswa step by step tentang ragam gerak tari ini yang akan 

ada pada rekaman. Dengan hitungan yang terdapat pada setiap ragam 

geraknya seperti 1Х8, 2Х8, 3Х8, 4Х8, dan seterusnya. Guna dapat 

memberikan kemudahan tanda perpindahan dari ragam gerak satu ke 

ragam gerak selanjutnya. Tahap ini juga peneliti sudah merealisasikan 
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hasil perancangan yang sudah dibuat untuk sudah menjadi produk 

yang akan siap untuk di terapkan. 

4. Implementation (implementasi) 

 Setalah direaliasaikan oleh peneliti tentang produk yang dibuatnya. 

Peneliti mengimplementasikan di kegiatan nyata yakni di terapkan di 

sekolah dalam kegiatan pembejaran seni budaya dan prakarya. Tidak 

lupa peneliti juga akan melihat keefektivan, kemenarikan, dan 

keefisienan produk yang sudah dibuat.  

5. Evaluation (evaluasi) 

 Tahap evaluasi perlu diketahui tidak hanya dilakukan di akhir 

melainkan ketika pada saat awal analysis, design, development, dan 

implementation sudah dapat dilakukan evaluasi guna dapat terus 

memperbaiki produk dan keefektifan produk yang akan dihasilkan oleh 

peneliti.  

C. Tempat dan Waktu penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Pada penelitian kali ini peneliti melakukan penelitian di SDN 

Ngaglik 01 Batu yang beralamat di JL. Abdul Rahman No. 23, 

Ngaglik, Kec. Batu Kota Batu, Jawa Timur 65311. 

2. Waktu Penelitian 

 Peneliti mendapatkan ijin observasi awal pada tanggal 30 Oktober 

2018. Peneliti melakukan observasi dan wawancara awal pada 

kegiatan pembelajaran dan  kegiatan ekstrakurikuler tari pada tanggal 2 

November 2018. Penelitian lebih lanjut guna mengimplementasikan 
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hasil produk yang sudah dibuat oleh peneliti setelah melakukan 

seminar proposal. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan 

atau pengamat yang dilakukan secara langsung di lapangan tentang 

suatu kegiatan tertentu hal tersebut pendapat dari  (Darmadi, 

2014:200). Tujuan dilakukannya observasi yakni peneliti akan 

mengetahui kondisi sekolah yang akan dijadikan penelitian dan lebih 

mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik ataupun guru. 

Observasi yang dilakukan peneliti yakni observasi terstruktur karena 

peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu berdasarkan 

fenomena atau aktivitas yang ingin peneliti dapatkan informasinya. 

 Observasi dilaksanakan di SDN Ngaglik 01 Kec.Batu Kota Batu 

dengan kepala sekolah SD tersebut. Jenis data yang didapat peneliti 

berupa angket / kuisoner dengan meperoleh sumber data dari kepala 

sekolah. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang 

berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk memperoleh informasi dimana sang 

pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh 

narasumber hal tersebut merupakan pendapat dari (Darmadi, 

2014:198).  
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 Jenis wawancara yang digunakan peneliti yakni wawancara 

terbuka yang dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyan untuk 

dijawab oleh narasumber tanpa harus merahasiakan siapa narasumber 

tersebut. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah SDN Ngaglik 

01 Kec.Batu Kota Batu yaitu Dra. Ninit Catur Meindyawati dan guru 

kelas III yaitu Sudarmawan, S.Pd. Data yang diperoleh dalam 

wawancara ini ada data awal dan data uji coba. Jenis data yang 

digunakan peneliti sama-sama berupa angket tetapi yang membedakan 

adalah pertanyaan yang ada didalam angket tersebut. 

3. Angket 

 Menurut Darmadi (2014:195) angket adalah suatu daftar 

pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab oleh 

responden tentang hal-hal yang diketahuinya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan angket dalam menguji kevalidan yang diberikan 

kepada ahli media dan materi, juga angket untuk respon guru. Berupa 

memberikan masukan, saran, kritik yang mambangun, dan tanggapan. 

Berikut ini adalah kulaifikasi dari para ahli : 

                        Tabel 3. 1 Kualifikasi para ahli 

No Ahli Kualifikasi 

1. Ahli Media 

Bapak Kuncahyono, M.Pd 

 

1. Dosen prodi PGSD 

2. Termasuk salah satu dosen 

yang ahli dalam media dan 

sumber belajar 

3. Pernah mengajar mata 

kuliah belajar dan 

pembelajaran serta media 

pembelajaran. 
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2. Ahli Materi 

Ibu Belinda Dewi Regina, S.Pd, M.Pd 

 

1. Dosen prodi PGSD 

2. Dosen mata kuliah kajian 

seni budaya 

3. Termasuk salah satu dosen 

yang sudah lama 

berkecimpung dalam dunia 

seni 

3. Ahli Pembelajaran 

Bapak Sudarmawan, S,Pd 

 

1. Guru kelas III di SD N 

Ngaglik 01 Kec. Batu Kota 

Batu 

2. Sudah hampir 3 tahun 

mengajar menjadi guru 

kelas III 

3. Pengalaman mengajar 

sudah hampir 10 tahun 

mengajar di SD. 

 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pengambilan gambar atau foto dalam 

pelaksanaan observasi atau pada saat penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

 Berikut ini adalah instrumen yang dijadikan pedoman observasi 

untuk melakukan observasi awal oleh peneliti di SDN Ngaglik 01 

Kec.Batu Kota Batu. 

                         Tabel 3. 2 Indikator pedoman observasi awal 

No Aspek Indikator 

1. Pelaksanaan belajar dan 

pembelajaran saat menggunakan 

media pembelajaran 

1. Antusias siswa saat 

pembelajaran dengan 

menggunakan media 

2. Kesesuain media dan materi 

3. Keaktifan siswa saat 

mengunakan media 
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2. Pedoman Wawancara 

 Berikut ini adalah instrumen yang dijadikan pedoman untuk 

melakukan wawancara awal sebelum penelitian dan pasca penelitian 

untuk menguji coba produk yang sudah dibuat peneliti di SDN Ngaglik 

01 Kecamatan Batu, Kota Batu. 

                              Tabel 3. 3 Indikator pedoman wawancara awal 
Aspek Indikator 

Pendapat tentang pembelajaran seni 

budaya dan prakarya 

1. Kegiatan belajar dan 

pembelajaran di kelas 

2. Antusias peserta didik mengikuti 

mata pelajaran seni budaya dan 

prakarya 

3. Kesulitan yang dialami guru 

4. Kesulitan yang dialami siswa 

Adanya media pembelajaran untuk 

pelajaran seni budaya dan prakarya  

1. Media yang pernah digunakan  

2. Kemudahan saat mengunakan 

media dan tidak menggunakan 

media 

3. Pengaruh media ke pada peserta 

didik dalam proses belajar 

mengajar 

4. Kesesuain media dan materi 

pembelajarn 

Sumber: Olahan Peneliti 

     Tabel 3. 4 Indikator pedoman wawancara uji coba produk 

Aspek Indikator 
Peneliaian gutu terhadap peserta didik 

saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Antusian peserta didik saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

Penilaian guru terhadap media atau alat 

bantu saat menyampikan materi tari 

yang berbasis video studio art pada 

saat pelaksanaan pembelajaran 

1. Menarik perhatian peserta didik 

2. Mempermudah peserta didik  

memahami materi gerak tari 

3. Keefektifan media  

4. Keefisienan waktu dalam 

penyampian materi pada saat 

menggunakan media. 

Sumber: Olahan Peneliti 

3. Lembar Validasi 

 Lembar validasi merupakan instrumen yang akan digunakan untuk 

mendapatkan masukan dari ahli media,ahli materi pembelajaran dan 
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ahli pembelajaran. Berbentuk saran perbaikan, kritik yang 

membangun, dan tanggapan tentang media pembelajaran di dalam 

pembajaran seni budaya dan prakarya khususnya di materi seni tari  

yang sudah dikembangkan peneliti. Berikut ini adalah kisi-kisi validasi 

oleh para ahli :  

 Tabel 3. 5 Validasi Ahli Materi Gerak Tari Kupu-Kupu Belarang 

No Aspek Deskripsi 

1. 

2.  

 

 

3. 

Pembelajaran  

Isi  

 

 

Intruksi 

1. Penggunakaan media 

2. Tarian yang dipilih 

3. Langkah-langkah tari 

4. Gerak tari yang dikembangkan  

5. Bahasa yang digunakan 

 

  Tabel 3. 6 Validasi Ahli Media Pembelajaran Berbasis Video Studio Art 

No Aspek Deskripsi 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

Pembelajaran  

Pemakaian Kata atau Bahasa 

 

Desain 

 

Isi 

 

Pewarnaan 

1. Memuat penggunaan media  

2. Memuat Bahasa dan font tulisan 

3. Tampilan  

4. Kualitas 

5. Tarian yang dipilih 

6. Langkah-langkah tarian 

7. Gerak tari yang dikembangkan 

8. Kombinasi warna 

9. Kontras cahaya 

 
       Tabel 3. 7 Validasi Ahli Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya Kelas III 

No Aspek Deskripsi 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Kesesuaian Materi dengan  KI dan 

KD 

 

 

Kekuatan Materi 

 

 

 

Umpan Balik 

1. Materi sesuai kebutuhan KI dan KD 

2. Judul sesuai dengan isi media 

pembelajaran 

3. Materi tidak miskonsepsi 

4. Materi aktual 

5. Gerakan dapat di peragakan pserta didik 

6. Gambar jelas 

7. Keterkaitan materi dengan gerakan 

8. Respon siswa 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

 Data kualitatif merupakan tangkapan atas perkataan subjek 

penelitian dalam bahasanya sendiri penjelasan tersebut menurut Soni 
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(2018:279). Maksut dari penjelasan diatas adalah pengambilan data 

kualitatif yakni informasi yang di dapat harus sesuai dengan kenyataan 

yang terjadi dilapangan sesuai hasil pengamatan peneliti. 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan transformasi data kasar yang ditulis oleh peneliti 

ketika berada di lapangan hal tersebut pendapat dari Sani 

(2018:281). Dalam penjelasan di atas pengambilan data dilakukan 

peneliti pada saat observasi yang dilakukan di sekolah guna 

mendapatkan informasi. Dalam tahap ini peneliti harus pintar-

pintar memilah dan memilih data serta memfokuskan 

penelitiannya.  Berikut ini gambaran dalam proses reduksi data : 

 

 

  Gambar 3. 2 Reduksi Data 

b. Penyajian Data 

 Menurut (Soni, 2018:282) penyajian (display) data 

dilakukan ketika peneliti menyusun sekumpulan informasi yang 

tekah diperolah. Data dapat berupa teks naratif (catatan lapangan) 

atau bentuk visual (matrik, grafik, dan bagan) dan dengan bentuk 

gambar.  

c. Verifikasi 

 Verifikasi atau penarikan kesimpulan dapat dilakukan sejak 

awal peneliti ketika melakukan reduksi data, penyajian data. Pada 

Seleksi 

Data 

Membuat 

Ringkasan 

Menggolongan 

Data Dalam Pola 



42 
 

 

saat peneliti mulai mengumpulkan data, mencatat fenomena-

fenomena yang terjadi dilapangan, mencatat sebab akibat, dan 

pertanyaan-pertanyaan yang mendukung penelitian. Setelah itu 

hasil kesimpulan tersebut harus dilakukan verifikasi apa bila hasil  

kesimpulan tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti yang 

mendukung berarti penelitian tersebut bisa dikatakan kedibel 

(dapat dipercaya). 

2. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket validasi , angket 

validasi diberikan kepada ahli materi, media, pembelajaran dan respon 

siswa. Angket Validasi dibuat dengan rating scale, berikut ini 

penjelasan dari rating scale : 

a. Rating Scale  

 Rating Scale atau skala likert merupakan sejumlah 

pertanyaan positif dan negatif mengenai suatu objek sikap hal 

tersebut pendapat dari Darmadi (2014:81). Angket validasi dibuat 

dengan rating scale skor maksimal 4 dan skor terendah 1, berikut 

adalah penjelasannya : 

  Tabel 3. 8 Kategori Rating Scale dalam angket validasi 

No Skor Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik/Sangat setuju 

Baik/setuju 

Cukup baik/Cukup setuju 

Kurang baik/Kurang setuju 

(Arikunto, 2010:35) 
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 Data yang sudah diperoleh ditabulasian dan dicari 

presentasinya kemudian dianalisis. Berikut ini adalah 

perhitungannya dengan rumus: 

P = 
∑ 

 
        

Keterangan : 

 P  = Presentase skor 

 ∑R  = Jumlah skor validator 

 N  = Total skor maksimal 

b. Angket Respon Siswa 

 Angket ini digunakan untuk mengetahui penilaian siswa 

terhadap kelayakan pengembangan gerak tari berbasis video studio 

art yang telah dilakukan dalam tahap uji coba. Agket ini 

menggunakan skala guttman. Soal yang diberikan dalam bentuk 

tabel jika siswa memilih jawaban “” berarti mereka senang 

dengan nilai 1 dan apabila siswa memilih jawaban “” berarti 

mereka tidak senang dengan nilai 0. Skala ini untuk mendapatkan 

jawaban yang tegas dari permasalahan yang dipertanyakan dalam 

uji coba yang dilakukan.  Analisis dilakukan sama seperti skala 

likert.   

 Hasil validasi dan respon siswa terhadap produk yang 

dikembangkan, dapat dilihat dari hasil interprestasi skor uang 

sudah dianalisis data. 
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                                   Tabel 3. 9 Presentase skor, Sumber: Riduwan, (2014:41) 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 81-100% Sangat Baik 

2. 61-80% Baik 

3. 41-60% Kurang Baik 

4. 21-40% Tidak Baik 

   

 Presentase diatas menunjukan kualifikasi kelayakan media 

pembejaran ini layak atau tidaknya digunakan untuk pembelajaran. 

Dapat dilihat hasilnya dari presentasi dari para ahli dan juga dari 

respon siswa yang dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki 

produk atau media ini. 

 


