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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan untuk menentukan atau mendapatkan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah metode 

penelitian.  Metode penelitian ini mengungkapkan prosedur penelitian mulai dari 

tahap awal sampai ke tahap akhir yaitu berupa pengungkapan temuan-temuan 

yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini senada dengan yang diuangkapkan 

oleh Sugiyono (2011:2) bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif. Penelitian ini lebih banyak mengungkapkan atau 

mendeskripsikan masalah yang terjadi dalam penelitian tersebut, bukan dengan 

menuangkan kedalam hitungan berupa angka. lebih lanjut Ghoni dan Almanshur 

(2012:25) berpendapat bahwa "penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi." 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan diruang lingkup 

pendidikan, tepatnya di SMAN 1 Garut. Pemilihan ini berkenaan dengan tema 

pendidikan, khususnya dunia pengajaran dan pembelajaran penjas. Sukmadinata 

(2009:74) memiliki pendapat mengenai penelitian deskriptif dalam dunia 

pendidikan, yaitu: 

 

Penelitian deskriptif dalam bidang pendidikan dan kurikilum pengajaran   

merupakan hal-hal yang cukup penting, mendeskripsikan fenomena-fenomena 

kegiatan pendidikan, pembelajaran, implementasi kurikulum pada berbagai 

jenis, jenjang dan satuan pendidikan. 

 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif, 

maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 



59 
 

Royan Rizalul Fiqri, 2013 
Perbandingan Pendekatan Taktis Dan Teknis Terhadap Partisipasi Belajar Gerak Siswa 
SMAN 1 Garut 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Alasan pengguanaan pendekatan ini 

adalah pendekatan kualitatif lebih mengedepankan proses daripada hasil. selain 

itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak 

(Sugiyono, 2011:24).  

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, penggunaan metode penelitian 

deskriptif dengan teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan, 

menggambarkan serta menarik kesimpulan permasalahan mengenai perbandingan 

pendekatan taktis dan teknis terhadap partisipasi belajar gerak siswa. Dalam 

penelitian ini, penulis akan menggali informasi dari guru penjas dan siswa. 

Kemudian informasi tersebut akan diolah menjadi beberapa tahapan. Tahapan 

pertama yaitu reduksi data, pada tahap ini lebih kepada penggalian informasi 

secara menyeluruh mengenai pembelajaran penjas di SMAN 1 Garut. Kemudian 

masuk kepada tahap kedua yaitu tahap display data. Pada tahap ini lebuh merinci 

lagi dimana penelitian sudah memasuki kepada perincian informasi yang 

diperlukan serta pembuangan informasi yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. 

Tahap ketiga yaitu verivikasi data. Pada tahap ini peneliti mengambil benang dari 

semua informasi yang sudah diolah. Tahap ini pula bisa disebut sebagai tahap 

penarikan kesimpulan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk 

mempelajari dan kemudian tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Dari 

pemeparan tersebut, penulis mengambil populasi yaitu semua guru penjas, dan 

seluruh siswa SMAN 1 Garut tahun ajaran 2012/2013. Penulis berpendapat 

bahwa populasi di SMAN 1 Garut ksususnya siswa bersifat homogen mengenai 

partisipasi belajar gerak siswa terhadap penjas yang dinilai masih rendah. 

Sementara itu, karakteristik siswa lainnya adalah sebagian besar siswa kurang 

menggemari aktivitas fisik dalam penjas, hanya sebagian kecil yang 

menggemarinya, termasuk atlet. 
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Sementara itu, "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono 2011:81). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sampling purposive yang merupakan bagian dari 

nonprobality sampling yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan sampling purpose ini 

dikarenakan adanya pertimbangan garu penjas yang menggunakan pendekatan 

berbeda, yaitu pendekatan taktis dan pendekatan teknis. Seperti yang dijelaskan 

oleh Sugiyono (2011:218) bahwa "sampling purpose adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu." 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil sampel dari kelas X 

dan kelas XI. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan dua guru penjas yang 

menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan taktis digunakan oleh 

Bapak Deni kepada siswa kelas XI, sementara Bapak Herdi menggunakan 

pendekatan teknis kepada siswa kelas X. Selain itu, penulis juga 

mempertimbangkan karakteristik dari sampel itu sendiri, khususnya adalah 

karakteristik siswa SMA yang termasuk kedalam masa remaja pertengahan (15-

18 tahun). Pada masa ini, adanya kecenderungan anak mulai mengembangkan 

rasa individulitasnya dan menjadi seseorang yang mempunya pendapat sendiri. 

Perkembangan pada masa ini dapat terlihat jelas secara fisik dengan ditandai 

perubahan fisik baik itu laki-laki maupun perempuan. Perubahan itu diantarnya 

adalah apabila pada pria, maka akan terlihat tumbuhnya jakun dan suarapun ikut 

berubah. Sementara pada perempuan maka akan terlihat perubahan buah dada 

serta pinggulnya. Selain perubahan fisik, dari segi sosial anak akan cenderung 

senang berkelompok dan ingin adanya pengakuan dari kelompoknya maupun 

kelompok lain. Secara tidak langsung, dengan adanya perubahan pada siswa 

SMA maka ketika pembelajaran penjas siswa tidak akan canggung melaksanakan 

tugas gerak yang diberikan oleh guru. Hal itu dikarenakan, baik secara fisik 

maupun psikisnya, siswa lebih matang dari pada masa-masa sebelumnya. Akan 

tetapi semua itu tidak menjamin bahwa pembelajaran penjas yang dilakukan guru 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran taktis maupun teknis dapat 

memberikan dampak yang sama terhadap partisispasi belajar gerak siswa. Untuk 
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lebih memperinci karakter siswa SMA tersebut, maka penulis memasukannya 

kedalam sebuah tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. KARAKTERISTIK SISWA SMA 

  

Karakteristik anak kelas X dan XI tidak akan jauh berbeda karena rentan 

usianya tidak jauh berbeda, umumnya hanya berbeda satu tahun. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini masing-masing empat kelas dari kelas X dan empat 

kelas dari kelas XI. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu, biaya 

maupun tenaga dari penulis sendiri. Setiap kelas berisikan rata-rata 45 siswa 

dengan jumlah rataan siswa perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah siswa laki-laki. 

  

Tabel 3. 2. SAMPEL PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN  

Pendekatan Pembelajaran Kelas 

Teknis X-2 X-3 X-1 X-11 

Taktis XI-IPA 1 XI-IPA 2 XI-IPA 3 XI-IPA 5 

 

 

Mental 
- Senang bertanya dan butuh 

pembuktian 
- Rasa hormat kepada seseorang yang 

memiliki nama besar 
- Prinsip tajam dan perencanaan yang 

matang untuk mancapainya 

Fisik 
- Seksualitas berkembang terus 

- Tinggi dan berat badan 85% dari 
usai  pada masa dewasa 

- otot-otot berkembang terus 

Sosial 
- Hidup berkelompok 

- Kritis terhadap suatu hal 
- Peka dan loyal kepada kelompok 

 

Rohani 
- Dapat membedakan baik dan benar 
- Sulit  menerima  pondasi bila pada 

masa sebelumnya tidak diberikan 

Karakteristik 
Siswa SMA 
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C. Tahapan Penelitian 

Penelitian akan berjalan dengan maksimal apabila disusun secara sistematis 

dengan tahapan-tahapan yang sudah ada pada penelitian deskriptif. Tahapan 

penelitian deskriptif yang dianjurkan oleh Nasution dalam Rahadian (2012:57), 

dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu: 

 

1. Tahap orientasi, yaitu penelitian awal dengan tujuan memperoleh 

gambaran permasalahan yang lebih lengkap guna memanfaatkan fokus 

penelitian. 

2. Tahap eksplorasi, yaitu kegiatan pengambilan data selengkap mungkin 

sebagai penunjang penganalisaan data. 

3. Tahap member chek, yaitu konfirmasi terhadap data yang diperoleh 

dengan mengecek kebenaran data dilapangan. 

 

Berdasarkan tahapan penelitian di atas, maka penulis mengikuti langkah-

langkah penelitian yang dianjurkan oleh Nasution, yaitu: 

a. Tahap orientasi. Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal untuk 

menilai kondisi lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Setelah itu penulis melakukan persiapan berupa memilih sumber data, 

instrumen penelitian yang akan digunakan (observasi, wawancara, dokumen) 

b. Tahap eksplorasi. Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan data dari 

berbagai sumber, dengan observasi, melakukan wawancara serta 

mendokumentasikan kegiatan dengan menggunakan kamera. serta mencari 

informasi yang relevan dengan penelitian.  

c. Tahap member chek. Tahap ini penulis melakukan konfirmasi terhadap data 

yang diperoleh dengan mengecek kebenaran data di lapangan dan menyajikan 

data tersebut dan siap mempresentasikan data. 

Secara garis besar, berikut tahapan penelitian yang dimulai dari penentuan 

populasi sampai kepengambilan kesimpulan. 
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D. Prosedur Pengambilan Data 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, ada beberapa perbedaan dengan 

penelitian kuantitatif. Dalam hal instrumen penelitian, penelitian kuantitatif 

berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan 

data. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti harus benar-benar siap 

untuk menjadi seorang peneliti. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumen. 

1. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

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

tujuan, dan perasaan (Ghoni&Almanshur, 2012:165). 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, hal ini bertujuan agar 

memperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat 

makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono 2011:227). Dalam hal ini, 

peneliti ikut mendampingi guru yang mengajar tanpa memberikan perilaku khusus 

kepada sumber data. Dengan kata lain, peneliti hanya menjalankan instruksi dari 

guru tanpa mencampuri apa-apa yang diberikan oleh guru kepada siswa ketika 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah Penelitian 
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pembelajaran sedang berlangsung. Ketika observasi berjalan yang digunakan pada 

observasi adalah wawasan peneliti itu sendiri terhadap pendekatan pembelajaran 

dan partisipasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertumuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2011:231). Wawancara yang digunakan 

adalah wawancara tak berstuktur yang bertujuan untuk lebih menggali informasi 

dari sumber data. Meskipun jenis wawancaranya tidak berstruktur, penulis telah 

menyiapkan kisi-kisi wawancara yang dijadikan sebagai pedoman ketika 

wawancara dilakukan. Dalam penyususnan kisi-kisi ini, penulis memperhatikan 

variabel yang digunakan. Variabel tersebut adalah partisipasi (variabel terikat) 

dan pendekatan taktis dan teknis (variabel bebas). 

a. Griffin dan Patton (2005:2) menyatakan bahwa “Pembelajaran Pendekatan 

Taktik adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada siswa dan permainan 

untuk pembelajaran permainan yang berkaitan dengan olahraga yang kuat 

hubungannya dengan pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran.” 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Komarudin,%20M.A./BUK

U%20%20TERJEMAHAN%20TGFU.pdf(26 Oktober  2012). 

b. Griffin, Oslin, dan Mitchel, dan Metzler diikuti Yunyun dalam Yudiningsih 

(2012:22) menjelaskan bahwa "pendekatan teknik yaitu model latihan 

keterampilan yang lebih menekankan kepada penguasaan teknik dasar terlebih 

dahulu sebelum kepada teknik pola-pola bermain". 

c. Menurut Keit Davis (dalam Sastropitro,1989:35) menyatakan bahwa: 

"partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi 

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha 

yang bersangkutan." http://www.scribd.com/doc/36250559/4/Indikator-

Partisipasi-Siswa-Dalam-Pembelajaran 
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Tabel 3.3. KISI-KISI WAWANCARA PERBANDINGAN TEKNIS DAN  

       TAKTIS TERHADAP PARTISIPASI BELAJAR GERAK  

 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono 2011: 240). Penggunaan dokumen ini agar data yang diperoleh dapat 

lebih kredibel. Dokumen yang diambil oleh peneliti adalah berupa foto-foto saat 

pembelajaran sedang berlangsung. Alat yang digunakan untuk 

mendokumentasikan data adalah sebuah kamera digital. 

 

 

Variabel Sub variabel Indikator 

Partisipasi 
Kehadiran - melaksanakan kegiatan pembelajaran 

- ikut serta dalam pembelajaran 

Aktivitas - kesungguhan 

- aktif 

- mengikuti contoh 

- melaksanakan bentuk kegiatan 

-semangat 

-keriangan 

-bermotivasi 

Disiplin - mematuhi peraturan 

- hadir tepat waktu 

-berpakaian olahraga 

Pendekatan Taktis 
Guru - perilaku guru 

- cara mengajar 

- interaksi guru siswa 

- aspek kontekstual mengajar 

Siswa - perilaku siswa 

- cara belajar 

- interaksi siswa guru 

- manfaat pembelajaran 

Pendekatan Teknis 
Guru - perilaku guru 

- cara mengajar 

- interaksi guru siswa 

- aspek kontekstual mengajar 

Siswa - perilaku siswa 

- cara belajar 

- interaksi siswa guru 

- manfaat pembelajaran 
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E. Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menentukan jawaban akan sebuah 

pertanyaan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Proses ini merupakan 

pengolahan dari teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dokumentasi. 

1.  Analisis Data Sebelum di Lapangan 

Sebelum melakukan penelitian, penulis menganalisis terlebih dahulu gejala 

yang terjadi di SMAN 1 Garut, khususnya ketika pembelajaran penjas 

berlangsung. Hal ini dapat dikatakan sebagai observasi awal sebelum menentukan 

masalah apa yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. 

2.  Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman 

Analisis data model ini membagi langkah analisis kedalam tiga langkah, 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Langkah ini dilakukan ketika diperoleh dari lapangan yang cukup banyak. 

Berdasarkan hasil analisis awal serta pengalaman penulis sebagai siswa di sekolah 

tersebut, penulis mendapatkan data adanya perbedaan partisipasi belajar gerak 

siswa ketika dua pendekatan pembelajaran digunakan (Taktis dan teknis). 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah terdapat data yang lebih spesifik, kemudian data tersebut diolah 

kembali untuk disajikan. Langkah ini untuk lebih memperdalam hal-hal yang 

terdapat didalam faktor adanya perbedaan partisipasi belajar gerak siswa ketika 

kedua pendekatan pembelajaran (taktis & teknis) digunakan. 

c. Conclusion Drawing/ Veripication 

Langkah terakhir ini adalah menyimpulkan atau menarik benang merah 

gejala yang terdapat dalam penelitian terhadap partisipasi belajar gerak siswa 

ketika pendekatan pembelajaran digunakan. 
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F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setelah data diperoleh dan dianalisis, tidak langsung diambil kesimpulan 

mengenai hasil penelitian tersebut. Data tersebut kemudian diperiksa kembali 

keabsahannya. Pemeriksaan tersebut istilahnya adalah dengan uji kredibilitas 

data. Uji kredibilitas disini tentu saja berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Dalam hal ini, penulis melakukan uji kredibilitas data dengan berbagai 

cara,yaitu: 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Tujuan dari meningkatkan ketekunan adalah melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian maka kepastian data dan 

urutan periswtiwa dapat tersusun secara sistematis. 

2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 

2011:273).  Sementara itu, menurut Ghoni dan Almansur (2012: 322) 

menyatakan "triangulasi adalah teknik periksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekanatau 

sebagai pembanding terhadap data itu." Triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi dengan sumber, yaitu pengecekan data melalui perbandingan hasil 

penelitian dengan ahli dari pendekatan pembelajaran.  

 

 

  


