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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SLB-B Sumbersari yang terletak di Jalan Majalaya No. 29 

Antapani Kota Bandung. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan 

supaya bisa diamati dalam pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik dengan 

hambatan pendengaran di kelas IV SD 

 

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data atau 

informasi tertentu. Cara ilmiah dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti cara yang 

dilakukan masuk akal, dapat dipahami oleh nalar. Empiris berarti cara yang dilakukan 

teramati oleh indera dan orang lain dapat melakukan hal yang sama. Sistematis berarti 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang beraturan dan logis. Pada penelitian kali ini 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Moleong (2010, hlm. 6) menjelaskan 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, perepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”  

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deskriptif. 

Pertimbangan digunakannya metode deskriptif karena peneliti ingin memperoleh informasi 

aktual tentang fakta-fakta yang ada dilapangan secara alamiah, untuk selanjutnya dijabarkan 

secara menyeluruh sehingga dapat mewakili gejala-gejala yang ada. Jadi, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena ingin mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di SLB-B Sumbersari secara lebih 

mendalam dan lebih terarah, agar peneliti dapat mencapai tujuan dari penelitian dan 

permasalahan yang ditemukan oleh peneliti lebih tepat diteliti dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif metode deskriptif.  

 

 

C. Definisi Konseptual  
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Definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu proses pendidikan yang bersifat 

menyeluruh dengan mamanfaatkan aktivitas jasmani yang telah disesuaikan untuk 

memungkinkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat berpartisipasi 

dengan aman serta memperoleh kepuasan. Pada penelitian ini pengamatan yang 

dilakukan adalah pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik dengan 

hambatan pendengaran. 

2. Hambatan pendengaran merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang 

memiliki gangguan dalam pendengarannya sehingga mengalami ketidakmampuan dalam 

menangkap bunyi-bunyian maupun suara-suara tertentu, hal ini berdampak pada 

kemampuan bicara dan bahasa. Pada penelitian ini, peserta didik dengan hambatan 

pendengaran di kelas IV SLB-B Sumbersari yang diamati saat melakukan kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. 

3. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan peserta didik dengan 

guru maupun lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat 

tejadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Pada penelitian ini pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani adaptif yang diiamati yaitu pada tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian setelah itu diamati kesulitan yang 

dihadapi saat pelaksanaan dan diungkap upaya yang dilakukan oleh guru guna mengatasi 

kesulitan tersebut.  

 

D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun fenomena sosial yang diamati. Moleong (2010, hlm. 9) menyatakan bahwa “Pada 

penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama.” Peneliti sebagai instrument atau alat pengumpulan data utama 

menjadikan peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan objek lainnya 

sehingga mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Adapun peneliti 

mengembangkan panduan sebagai instrument penunjang yang mencakup panduan 

wawancara, panduan observasi, dan panduan studi dokumentasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.1  

Contoh format panduan wawancara 

 

Hari / Tanggal / Tempat :  

No Aspek yang ditanyakan Deskripsi jawaban Tafsiran 

a.  Kurikulum yang digunakan di SLB-B 

Sumbersari dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani adaptif 

  

b.  Perencanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani adaptif bagi peserta didik 

dengan hambatan pendengaran di kelas 

IV 

  

c.  Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

(KBM) pendidikan jasmani adaptif 

bagi peserta didik dengan hambatan 

pendengaran di kelas IV 

  

d.  Kesulitan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendidikan jasmani 

adaptif bagi peserta didik dengan 

hambatan pendengaran di kelas IV 

  

e.  

 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan dalam pelaksanaan 

pendidikan jasmani adaptif bagi peserta 

didik dengan hambatan pendengaran di 

kelas IV  
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Tabel 3.2 

Contoh format panduan observasi  

 

Hari / Tanggal / Tempat :  

No Aspek yang ditanyakan Deskripsi 

a.  Kurikulum yang digunakan di SLB-B 

Sumbersari dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani adaptif 

 

b.  Perencanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani adaptif bagi peserta didik 

dengan hambatan pendengaran di kelas 

IV 

 

c.  Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

(KBM) pendidikan jasmani adaptif 

bagi peserta didik dengan hambatan 

pendengaran di kelas IV 

 

d.  Kesulitan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendidikan jasmani 

adaptif bagi peserta didik dengan 

hambatan pendengaran di kelas IV 

 

e.  

 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan dalam pelaksanaan 

pendidikan jasmani adaptif bagi peserta 

didik dengan hambatan pendengaran di 

kelas IV  

 

 

Tabel 3.3 

Contoh format panduan studi dokumentasi 

 

Hari / Tanggal / Tempat :  

No Dokumen yang dibutuhkan Keterangan 

1 Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

pendidikan jasmani adaptif di kelas IV 

 

2. Foto pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

(KBM) pendidikan jasmani adaptif di kelas IV  
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2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan tahapan dimana data-data yang menjadi sumber penelitian 

dikumpulkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat di percaya. 

Pengumpulan data pada ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang mengumpulkan data dan 

pihak yang memberikan data. Pada penelitian ini data-data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi dan studi dokumentasi. Pembahasan pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan dengan tujuan 

memperoleh informasi tertentu. Moleong (2010, hlm. 186) menjelaskan bahwa percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. 

Adapun Sarosa (2012, hlm. 47) menjelaskan “Wawancara semi terstruktur adalah kompromi 

antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pewawancara sudah menyiapkan topik 

dan daftar pertanyaan pemandu aktifitas wawancara sebelum wawancara dilaksanakan.”   

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Guru PJOK, wali kelas dan kepala 

sekolah untuk mengungkap pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif di kelas IV SLB-B 

Sumbersari. Kemudian, saat proses wawancara peneliti mencatat semua percakapan dengan 

sumber data pada catatan lapangan wawancara. Contoh format catatan lapangan wawancara 

adalah sebagai berikut:  
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Contoh Format Catatan Lapangan Wawancara  

Nama   :  

Hari, Tanggal  : 

Durasi Wawanacara : 

Isi Wawancara   :  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Komentar Peneliti :  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik selanjutnya yang digunakan dalam pengumpulan data 

kualitatif. Adapun Creswell (2014, hlm. 267) menyatakan “observasi kualitatif merupakan 

observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku 

dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.” Jadi, di lokasi di lapangan peneliti dapat 

terlibat langsung sebagai partisipan maupun sebagai pengamat. Ngalim Purwanto (dalam 

Baswori dan Suwandi 2008, hlm 93-94) menyatakan bahwa “observasi adalah metode atau 

cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung”. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam 

kenyataan. Observasi merupakan teknik untuk mengenal secara langsung maupun tidak 

langsung kegiatan yang sedang berlangsung. 

Pada pelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang dijadikan sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan 

ikut merasakan suka dukanya. Observasi partisipatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah partisipasi aktif (active participation) dimana peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Observasi dilakukan dengan 
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cara mengamati dan mengikuti langsung proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di 

kelas IV SLB-B Sumbersari dengan bantuan format panduan observasi dan dideskripsikan 

dalam catatan lapangan observasi. Contoh format catatan lapangan wawancara adalah sebagai 

berikut:   

Contoh Format Catatan Lapangan Observasi 

Nama   :  

Hari, Tanggal  : 

Waktu Observasi  : 

Deskripsi    :  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Komentar Peneliti :  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

c. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat, dan 

sebagainya. Studi dokumentasi dilakukan untuk mempelajari dan mendalami berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bemaksud untuk memperoleh data atau 

informasi untuk melengkapi data yang diperlukan. Adapun Guba dan Lincon (dalam 

Moleong, 2010. hlm. 216) membedakan dokumen dan record sebagai berikut “Record adalah 

setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa atau menyajikan perhitungan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik.” 

Studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian kali ini membutuhkan data berupa 

dokumen kurikulum yang digunakan di SLB-B Sumbersari dalam pelaksanaan pendidikan 
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jasmani adaptif, dokumentasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), foto pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani adaptif.  

 

E. Pengujian Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menetapkan keabsahan data. Oleh karena itu, 

dibutuhkan teknik pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan 

keriteria tertentu. Menurut Moleong (2010, hlm. 324) mengemukakan bahwa “ada empat 

kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).” Pada penelitian ini 

pengujian keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility), dengan 

teknik pemeriksaan menggunakan triangulasi. Adapun penjelasan tentang triangulasi yang 

digunakan sebagai berikut:  

1. Triangulasi  

Pada penelitian ini pengujian keabsahan data hasil penelitian menggunakan triangulasi 

teknik. Menurut Patton (dalam Moleong, 2010, hlm. 331) menyatakan bahwa “pada 

triangulasi teknik terdapat dua strategi, yaitu: a. pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan b. pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama”. Jadi, pada penelitian ini data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, di cek kembali dengan data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan dokumentasi. Jika ditemukan data yang berbeda peneliti melakukan diskusi 

yang lebih lanjut dengan sumber data untuk memastikan kembali data mana yang dianggap 

benar, atau bisa saja semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.  

 

F. Analisis Data  

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

yang dikembangkan Miles dan Huberman. Adapun Miles and Huberman (dalam Baswori dan 

Suwandi, 2008, hlm. 209) menjelaskan bahwa “teknik dalam analisis data ini mencangkup 

tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu: 1. reduksi data, 2. penyajian data, dan 3. penarikan 

kesimpulan.” Penjelasan dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Reduksi data  

Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memperhatikan rumusan masalah 

yang ada. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian, sebagai berikut:  

a. Data-data tentang kurikulum pendidikan jasmani adaptif di SLB-B Sumbersari. 

b. Data-data tentang perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif bagi peserta 

didik dengan hambatan pendengaran di kelas IV. 

c. Data-data tentang kegiatan belajar mengajar (KBM) pendidikan jasmani adaptif bagi 

peserta didik dengan hambatan pendengaran di kelas IV. 

d. Data-data tentang kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif 

bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran di kelas IV.  

e. Data-data tentang upaya mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran di kelas IV. 

 

2. Penyajian Data  

Pada penelitian ini data hasil reduksi disajikan dalam bentuk teks naratif dalam bentuk 

display data. Penyajian data bertujuan agar data-data hasil reduksi dapat tersusun sehingga 

memudahkan untuk menarik kesimpulan.  

 

3. Verifikasi Data 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari awal penelitian dicari hubungan hal-hal 

yang sering dicari tema sementara kemudian ditarik kesimpulan sementara. Kemudian setelah 

memperoleh data, peneliti menyimpulkannya walaupun data tersebut masih bersifat tentatif 

dan belum jelas maknanya, kemudian peneliti melakukan verifikasi untuk mendapatkan data-

data yang baru guna melengkapi kesimpulan, dengan bertambahnya data berarti kesimpulan 

yang diambil dapat lebih mendasar.  
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