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BAB III 

METEODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Operasional Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan menjelaskan tentang proses 

pembelajaran senam lantai di Sekolah Dasar. Sebagaimana diketahui, salah satu 

upaya yang harus dilakukan oleh guru pendidikan jasmani untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa salah satunya adalah dengan cara memodifikasi alat 

pembelajaran senam. Dalam kajian ini, penulis ingin mengetahui proses 

pembelajaran senam lantai di Sekolah Dasar Negeri Cikalong – Kabupaten 

Tasikmalaya. 

 

B. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini 

digunakan untuk mendeskripsikan mengenai proses pembelajaran senam lantai di 

Sekolah Dasar. Menurut Pasurdi Suparlan yang dikitup Patilima (2007: 2) 

menjelaskan sebagai berikut:  

 

Pendekatan kualitatif sering kali juga dinamakan sebagai pendekatan yang 

humanistik, karena dalam pendekatan ini, cara pandang, cara hidup, selera, 

ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti 

sesuai dengan masalah yang diteliti juga termasuk data yang harus 

dikumpulkan.  

 

Kemudian John W. Creswell yang dikutip oleh Patilima (2007: 2) 

mendefinisikan sebagi berikut: 
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Pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar 

holistik yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.  

 

Lebih lanjut Denzin dan Lincoln (1987) yang dikutip oleh Moleong (2007: 

5) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilaknkan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.” Kemudian Sugiono (2007: 

1) menjelaskan sebagai berikut:  

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

Apapun konsep dan pendapat para ahli mengenai penelitian kualitatif, 

peneliti yakin bahwa penelitian kualitatif menekankan konsepnya yang lebih 

mengutamakan proses daripada hasil, karena data-data yang diperoleh dari 

penelitian kualitatif ialah data yang objektif dan tidak dimanipulasi. Untuk 

mengurangi penafsiran yang salah mengenai metode yang digunakan, penulis 

jelaskan: pengambilan metode kualitatif yang penulis gunakan didasarkan pada 

gambaran guru dan siswa yang erat kaitannya dengan aktivitas pembelajaran 

senam lantai, lingkungan, dan gejala yang ada dalam proses belajar mengajar. 

2. Teknik pengumpulan data 

Agar data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran, data dan 

informasi harus merupakan fakta. Dalam kedudukan yang pasti sebagai fakta, 
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bahan-bahan itu siap digunakan sebagai eviden, oleh sebab itu peneliti perlu 

melakukan pengujian-pengujian dengan cara tertentu. Berikut merupakan 

beberapa cara yang dipergunakan untuk pengujian tersebut, yang merupakan 

beberapa teknik pengumpulan data yang akan penulis pergunakan.  

1) Metode Pengamatan 

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti hadir dan turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan 

dan perasaan. Dalam metode pengamatan dikenal tiga jenis metode, yaitu; 

a) Metode pengamatan biasa; 

b) Metode pengamatan terkendali; dan  

c) Metode pengamatan terlibat. 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengamatan biasa. Pasurdi 

Suparlan yang dikutip oleh Patilima (2007: 61) menjelaskan sebagai berikut:  

 

Metode pengamatan biasa tidak memperbolehkan si peneliti terlibat dalam 

hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian. Metode ini 

sering dipergunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang 

diperlukan berkenaan dengan masalah-masalah yang terwujud dari sesuatu 

peristiwa atau gejala-gejala. 

 

Pengambilan metode pengamatan biasa sebagai alat pemgumpul data yang 

penulis pilih dipertimbangkan berdasarkan karakteristik pengamatan ini yang 

memudahkan peneliti untuk memposisikan diri sebagai subyek penelitian. Dalam 

metode pengamatan biasa ini, peneliti dapat melihat setiap kejadian secara leluasa 

dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung.   
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Setiap metode tersebut memiliki dan mempunyai sasaran atau tujuan 

tertentu. Agar data dan informasi dapat dipergunakan, maka data dan informasi itu 

harus merupakan fakta. Dalam kedudukannya fakta tesebut merupakan bahan-

bahan yang siap digunakan sebagai eviden. Keraf (1983) yang dikutip oleh 

Patilima (2007: 60) menjelaskan bahwa: “Pada hakekatnya eviden adalah semua 

fakta yang ada, semua kesaksian, semua informasi atau otoritas yang dihubung-

hubungkan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu objek yang diteliti.” 

Dari pernyatan tersebut, bahwa eviden yang dimaksud ialah hanya sekedar 

menegaskan apakah suatu fakta itu benar atau tidak. Pemilihan metode ini, lebih 

disesuaikan dengan keadaan lapangan dan kebutuhan, dalam hal ini gejala yang 

peneliti amati adalah untuk memperoleh gambaran atau fakta yang jelas mengenai 

proses pembelajaran senam lantai, peneliti melakukan pengamatan terlibat.  

2) Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang akan penulis pakai 

dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode 

wawancara guna mendapatkan data dari subyek penelitian, dalam hal ini bisa 

dikatakan informan jika objek peneliti itu sendiri (peneliti) tidak bertindak sebagai 

sumber informasi secara langsung.  

Guna kelancaran dan efisiensi dari tahap wawancara ini, peneliti 

mengambil dua kategori wawancara yang berbeda yang dapat penulis pergunakan 

berdasarkan kebutuhan. Moleong (2007: 190) menekankan beberapa bentuk 

wawancara yang di antaranya ialah wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. 

Pada wawancara berstruktur peneliti dapat menekankan beberapa masalah dengan 
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kategori yang sama dan diajukan kepada subyek penelitian. Dalam hal ini 

wawancara bersrtruktur dapat memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan 

dari beberapa kecenderungan masalah yang ada dalam ruang lingkup masyarakat, 

meskipun wawancara tidak demikian objektif karena tersusun berdasarkan 

kategori akan tetapi wawancara tersebut peneliti anggap dapat membantu proses 

pengumpulan data. 

Wawancara tidak berstruktur bertujuan bukan untuk mendapatkan 

informasi baku atau tunggal, melainkan menekankan beberapa pengecualian, 

penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, pendekatan baru, pandangan ahli, 

atau perspektif tunggal. Wawancara semacam ini peneliti anggap sebagai alat 

pengumpul data yang objektif, karena pertanyaan maupun kategori yang 

ditujukkan berdasarkan kondisi yang pada saat itu dibutuhkan sehingga menarik 

banyak kesimpulan. Subyek penelitian yang peneliti wawancara pun dipilih 

berdasarkan keberadaan subyek penelitian itu yang dapat memberikan informasi 

yang sangat penting dalam penelitian yang peneliti lakukan. Untuk lebih jelasnya 

mengenai pertanyaan wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan alat pengumpul data yang berfungsi sebagai alat 

tafsir, bahkan untuk meramalkan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi 

sebagai alat pengumpul data yang sangat baik karena dapat menggambarkan 

secara pasti bagaimana gambaran proses pembelajaran senam lantai. Dalam hal 

ini, penulis juga dengan mudah dapat memberikan bukti beberapa peristiwa yang 

terjadi, dan bagaimana latar ataupun suasana dalam kegiatan tersebut yang 
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terekam dan tergambar dalam bentuk foto sehingga peneliti dapat dengan pasti 

membuktikan penelitiannya. Selain itu juga alat pengumpul data berupa 

dokumentasi tidak hanya berupa alat rekam, melainkan data-data yang ada, berupa 

dokumen tertulis sebagai bukti kongkrit, maupun sebagai bukti tunggal adanya 

peristiwa, baik berupa angka, nominal, maupun insiden. 

 

C. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah para guru 

pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri Cikalong – Kabupaten Tasikmalaya 

berjumlah 2 orang dan para siswa kelas V Sekolah Dasar, sebanyak 40 orang. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat peneliti melakukan penelitian adalah di Sekolah Dasar Negeri 

Cikalong – Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan lamanya waktu penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dari tanggal 14 Mei – 4 Juni 2012. 

 

E. Analisis dan Interpretasi Data 

1. Metode Analisis yang Dipergunakan 

Metode analilisis yang penulis gunakan dalam peneliitian ini adalah 

metode analisis data secara induktif. Menurut Moleong (2007: 298) menjelaskan 

bahwa: ”Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang 

pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang 

diikhtisarkan dari data kasar.” 
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2. Tahap-tahap Analisis Data 

Proses pelaksanaan tahap-tahap analisis data mencakup empat tahap, 

yaitu; a) pembandingan kejadian yang aplikatif terhadap setiap kategori, b) 

integrasi kategori dan kawasannya, c) pembatasan teori, d) penulisan teori. 

a) Kategorisasi 

Dalam hal ini penulis menyusun kategori baik itu, intuisi, pendapat, maupun 

kriteria. Lincolin dan Guba (1985) yang dikutip oleh Moleong (2007: 252) 

menguraikan kategorisasi sebagai berikut:  

 

Tugas pokok kategorisasi adalah; 1) mengelompokan kartu-kartu yang telah 

dibuat dalam bagian isi yang secara jelas berkaitan, 2) merumuskan aturan 

yang menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar 

untuk pemeriksaan keabsahan data, 3) menjaga agar setiap kategori yang telah 

disusun satu dengan yang lainnya mengikuti prinsip taat asas. 

 

 

b) Integrasi dan Kawasannya 

Dari sejumlah kategorisasi yang dibuat dari satuan-satuan, selanjutnya 

peneliti mengadakan perbandingan antara satu kategori dengan kategori lainnya, 

sehingga menghasilkan integrasi dari beberapa kategori yang selanjutnya dapat 

menjadi satu kesatuan yang utuh. 

c) Pembatasan Teori 

Pada tahap pembatasan teori ini, peneliti melakukan reduksi terhadap data 

yang diperoleh yaitu dengan cara memformalisasikan teori ke dalam seperangkat 

kategori dan kawasannya. Reduksi data adalah suatu proses penelitian, pemusatan 

perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul. 
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d) Penulisan Teori 

Pada tahap penulisan teori ini peneliti mengumpulkan setiap catatan dari 

setiap kategori yang telah dibuat, lalu dipelajari kembali dan selanjutnya 

dilakukan kegiatan penulisan teori. Penulisan teori tersebut dilakukan secara 

bertahap. Penelitian ini ditulis, dan selalu melakukan konsultasi dengan kedua 

Dosen pembimbing, setelah diberikan beberapa masukan dan beberapa petunjuk 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi, selanjutnya peneliti mengumpulkan 

catatan dari setiap kategori yang telah dibuat, kemudian peneliti mengumpulkan 

catatan dari setiap kategori yang dibuat, kemudian peneliti pelajari kembali 

catatan tersebut dan dilanjutkan dengan kegitatan penulisan teori. 

 


