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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang termasuk kedalam 

jenis penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2011, hlm 197) “deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, 

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan melalui pendekatan 

kualitatif, yang meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi 

data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.” Deskriptif kualitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang menyajikan data hasil penelitian berupa rangkaian 

kata-kata. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2012, hlm. 6), “adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah”. 

Konteks khusus dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi 

pelaksanaan pembelajaran PJOK berdasarkan Kurikulum 2013 di sekolah. 

Konteks khusus inilah yang nantinya akan menjadi suatu bahan yang akan diteliti 

untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kurikulum 2013 terutama 

dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK berdasarkan kurikulum 2013 di sekolah, 

yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

B. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian  

“Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara 

eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus 

penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil 

penelitian akan lebih terarah (Sugiyono, 2009, hlm. 201)”. Dalam penelitian ini 

peneliti menentukan fokus penelitian yaitu proses implementasi Kurikulum 2013 

dalam tahap pelaksanaan pembelajaran PJOK yang dilaksanakan di sekolah. Agar 
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tidak terjadi kesalahan penafsiran, berikut ini adalah definisi dari implementasi 

Kurikulum 2013 dan tahap pelaksanaan pembelajaran PJOK. 

Standar proses implementasi kurikulum 2013 menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) : 

Standar Proses merupakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, 

dalam proses pendidik memberikan keteladanan. Proses dibagi menjadi 3 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian. 

Jadi secara sederhana implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

matang/meyakinkan. Sedangkan Kegiatan pelaksanaan pembelajaran dalam 

pedoman materi pembelajaran PJOK (Kemendikbud, 2014) mencakup : 

1) Kegiatan Pendahuluan antara lain berupa orientasi untuk mengarahkan 

peserta didik secara fisik maupun psikis dalam pembelajaran, pemberian 

motivasi dan pembahasan pengetahuan prasyarat. 

2) Kegiatan Inti yang menggunakan pendekatan saintifik berupa kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan data, mengasosiasi/ 

menalar, dan mengomunikasikan. Kelima kegiatan tersebut tidak harus 

dimunculkan dalam setiap kegiatan pembelajaran, tetapi tiap 

pembelajaran fokus kepada kegiatan kompetensi apa yang harus dicapai 

oleh peserta didik. 

3) Kegiatan penutup dapat berupa membuat kesimpulan, refleksi, pemberian 

tugas, atau informasi pembelajaran selanjutnya. 

Proses pelaksanaan pembelajaran ini meliputi tahap pendahuluan, kegiatan 

inti dan tahap penutup pembelajaran. Sehingga kurikulum dalam dimensi proses 

adalah realisasi ide dan rancangan kurikulum menjadi suatu proses implementasi 

pembelajaran dilihat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan 

kurikulum 2013 dan diukur menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang dijabarkan secara naratif. 
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C. Partisipan (Subjek) dan Tempat Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Partisipan yang akan menjadi subjek penelitian adalah 3 (tiga) Guru PJOK 

kelas X, XI dan XII di SMA sasaran dan yang akan menjadi sumber informan 

adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan peserta didik dari sekolah 

tersebut. Penentuan ini sejalan dengan penjelasan menurut Amirin (1986) yang 

menyatakan bahwa subjek penelitian “merupakan seseorang atau sesuatu 

mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan”. 

Sample dalam penelitian kualitatif ini tentu saja berbeda dengan penelitian 

kuantitatif, dimana sample pada kualitatif ini tidak dapat ditetapkan oleh rumus. 

Sample dalam penelitian kualitatif adalah semua orang, dokumentasi, dan 

peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan oleh peneliti itu sendiri untuk diamati, 

diwawancarai dan diobservasi sebagai sumber informasi yang dianggap sejalan 

dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

Selain guru PJOK yang akan menjadi sumber data, peneliti juga melibatkan 

kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan peserta didik sebagai sumber 

informan pendukung untuk mengetahui sejauh mana keadaan sekolah dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran PJOK. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah SMA Negeri 1 Cililin yang beralamat 

di Jalan Radio Dalam Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung 

Barat.Sekolah tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan 

dan kesesuaian dengan topik penelitian dan telah mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Tak hanya itu, sekolah tersebut telah memiliki reputasi yang baik 

dan dikenal di masyarakat Bandung Barat sehingga peneliti berasumsi bahwa 

penelitian ini dapat mendeskripsikan implementasi pembelajaran PJOK 

berdasarkan Kurikulum 2013 dan hambatan yang ditemui guru dalam upaya 

mengimplementasikan kurikulum 2013. 

D. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dan 

menggunakan alat bantu untuk memperoleh data lapangan yang meliputi : 
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1. Observasi  

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 145), “observasi adalah suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari perbagian proses biologis dan 

psikologis”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi 

nonpartisipan, yang berarti peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-

orang yang sedang diamati. Hal yang diamati dalam proses observasi ini adalah 

implementasi pembelajaran PJOK dari pelaksanaan (pendahuluan, inti, penutup). 

Untuk pengamatan menggunakan pedoman observasi yang terdapat pada halaman 

lampiran. Pedoman observasi diambil dari Kemendikbud untuk pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Wawancara  

Sugiyono (2011, hlm.317), menjelaskan bahwa “wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.” 

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif 

dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Pengambilan 

data dengan menggunakan teknik wawancara, dilakukan baik sebelum dan setelah 

selesai melakukan observasi PJOKdan di waktu-waktu lainnya. Hal ini dilakukan 

agar hasil yang didapatkan oleh peneliti saat observasi dapat dipertegas lagi dari 

pernyataan tiga narasumber, yaitu Guru PJOK, Kepala Sekolah, dan pesrta didik. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semiterstruktur agar subjek penelitian lebih terbuka dalam memberikan data. 

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan pembelajaran PJOK berdasarkan kurikulum 2013 di tingkat SMA. 

Wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) Guru PJOK. 

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data penelitian. 
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a. Dengan Guru PJOK 

1) Bagaimana upaya guru memahami pembelajaran PJOK yang berdasarkan 

Kurikulum 2013 

2) Perencanaan : Penyusunan RPP.  

3) Pelaksanaan Pembelajaran PJOK:  

a) Kegiatan yang dilakukan pada pendahuluan .  

b) Kegiatan yang dilakukan pada inti .  

c) Apa saja yang dicermati dalam kegiatan inti. 

d) Kegiatan yang dilakukan pada penutup .  

e) Merangkum, menyimpulkan, dan merefleksi hasil .  

4) Proses penilaian/Evaluasi PJOK berdasarkan kurikulum 2013:  

a) Evaluasi seperti apa yang digunakan dalam proses pembelajaran 

b) Teknik penilaian yang dilakukan Guru PJOK.  

c) Insrtumen yang dipilih dalam penilaian.  

5) Hambatan apa saja yang ditemui guru untuk mengimplementasikan 

pembelajaran PJOK sesuai kurikulum 2013. 

6) Bagaimana upaya Guru PJOK dalam mengatasi hambatan yang ditemui 

3. Dokumentasi  

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011, hlm. 329), “bahwa studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif”. Hasil penelitian akan lebih kredibel 

apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang ada. Pada dasarnya hasil temuan 

berupa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan saat pengambilan data untuk 

tujuan analisis dan kesimpulan sifatnya dapat berkembang. Sehingga peneliti tetap 

dapat menggabungkan dokumen tersebut kedalam hasil pengambilan data, asalkan 

data yang berasal dari dokumen dapat dipertanggungjawabkan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi 

pelaksanaan PJOK berdasarkan kurikulum 2013 melalui dokumen kurikulum 

2013, RPP, daftar nilai harian, daftar evaluasi, perbaikan, pengayaan, hasil dan 

foto. 
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Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dalam proses 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar lebih jelasnya apasaja yang akan 

dilakukan pada proses penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada kisi-

kisi instrumen berikut ini : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Indikator Sub Indikator Instrumen 

Implementasi 

pelaksanaan 

PJOK 

berdasarkan 

kurikulum 2013  

Perencanaan 
- RPP Wawancara, 

dokumentasi 

Pelaksanaan 

- Pendahuluan 

- Inti 

- Penutup 

Observasi 

Evaluasi 

-Penyusunan instrumen 

penilaian 

- Analisis penilaian 

- Evaluasi penilaian 

Wawancara, 

dokumentasi 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi teknik 

(wawancara, observasi dan dokumentasi) dan trianggulasi sumber (Guru 1, Guru 

2, Guru 3 PJOK) untuk memperoleh data yang akurat. Pada tahap observasi 

peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat 

langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Proses pengamatan 

dilakukan sesuai dengan implementasi PJOK dari persiapan sampai evaluasi. 

Setelah dilakukan dua kali proses pengamatan, peneliti menghentikan proses 

observasi dikarenakan data yang diperoleh sudah dapat diperkirakan jenuh. Jenuh 

disini diartikan bahwa data yang diperoleh sudah sama dan konsisten dalam hal 

hasil, maka dari itu peneliti menghetikan proses pengamatan. Selain observasi, 

teknik pengumpulan data lainnya melalui wawancara, dan dokumentasi. 

Narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini  antara lain adalah 3 (tiga) Guru 

PJOK di SMAN 1 Cililin. 

F. Teknik Analisis Data  



36 
 

MD Eka Gutawa, 2016 
Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran PendidikanJasmani Olahraga dan 
Kesehatan di Tingkat SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2011, hlm. 244), ”analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga mudah dipahami”. 

Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model analisis Miles and 

Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai data tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis pada model 

ini terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

Data     Data  

Collection    Display  

 

Data  

Reduction  Conclusions 

Drawing/verifying  

Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2011, hlm. 247 ) 

1. Data Collection (Pengumpulan data) 

Pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data dari lapangan tersebut kemudian dicatat dalam bentuk 

deskriptif mengenai apa yang dilihat, didengar, dan apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Catatan lapangan ini berbentuk struktur, catatan data alami, apa adanya 

dari lapangan tanpa tafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai.  

Dalam proses ini terdapat 3 poin yang peneliti lakukan diantaranya peneliti 

mencatat semua hasil yang peneliti lihat dalam proses observasi, peneliti merekam 

proses wawancara dengan GuruPJOK, dan peneliti meminjam RPP dan semua 

bentuk file yang terkait dengan penilaian/evaluasi untuk digandakan sebagai 

dokumentasi. 

2. DataReduction (Reduksi data)  

Sugiyono (2011, hlm. 338), menjelaskan bahwa “mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.” Hal ini perlu 
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dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka akan semakin 

banyak, kompleks, dan rumit pula jumlah data yang diperoleh.Dalam mereduksi 

data, penelitian ini memfokuskan pada proses yang dilakukan oleh Guru di dalam 

kelas dan di luar kelas. Proses tersebut mulai dari pendahuluan hingga penutup.  

3. DataDisplay (Penyajian Data)  

Miles and Huberman (Sugiyono, 2011, hlm. 341), mengemukakan bahwa 

“yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan, dalam 

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, network, dan chart.” 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian/evaluasi dalam tabel. Data tersebut berasal dari hasil 

obervasi, wawancara dengan Guru PJOK, wawancara dengan Kepala Sekolah, 

wawancara dengan Peserta Didik, serta dokumentasi.  

4. Conclusion (Penarikan kesimpulan verifikasi) 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 345) menyebutkan langkah terakhir dalam 

analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman : 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. 

Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

 

Data yang didapatkan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi/penilaian serta tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti serta kegiatan penutup yang telah tertulis akan 

disajikan terlebih dahulu dalam poin deskripsi hasil temuan. Selanjutnya peneliti 

menganalisa data dengan menggabungkan data dari beberapa teknik. Setelah itu 

baru peneliti akan mendapatkan hasil dan kesimpulan berdasarkan arah yang 

cenderung menuju pada titik yang banyak ditemukan. 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Untuk mendapatkan data yang ilmah, maka data yang diperoleh terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan keabsahan data. Dalam 
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penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011, hlm. 269-277), “uji keabsahan data 

dengan credibility (kredibilitas), agar data yang diperoleh dapat dipercaya 

kebenarannya, diperlukan uji kredibilitas.” Menurut Burhan Bungin (2008, hlm. 

60-61), “agar kredibilitas data diperoleh perlu dilakukan upaya triangulasi.” Uji 

kredibilitas sangat diperlukan dalam penelitian, hal ini bertujuan agar data yang 

diperoleh dari setiap penelitian bisa dikatakan valid, dalampenelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan 

trianggulasi sumber. 

Triangulasi menurut Sugiyono (2011, hlm. 330),“triangulasi adalahcara untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. yang dilakukan kepada Guru PJOK 

dengan menggunakan observasi pelaksanaan pembelajaran, wawancara dengan 

Guru 1, 2, dan 3 di bidang PJOK, dan dokumentasi. Kemudian dari tiga teknik 

tersebut hasilnya digabungkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang 

kuat. 

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik 

menggabungkan data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi 

maka sebenarnya peneliti tersebut telah mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji keabsahan data dari berbagai sumber yang didapatkannya. Dalam 

penelitian ini, peneliti telah mengatur trianggulasi sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2 : Trianggulasi dengan Tiga Sumber Data 

 

Guru 1 

Guru 3 Guru 2 

Observasi 

Dokumentasi Wawancara 
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Gambar 3.3 : Trianggulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

(Sugiyono, 2011, hlm. 330) 


