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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan dan menganalisis data kaitannya dengan implementasi 

Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Penjelasan sebagaimana dimaksud meliputi; desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, teknik sampling, dan isu etik. 

Objek penelitian ini adalah implementasi Undang-undang nomor 3 tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam kebijakan pengembangan 

olahraga di Jawa Barat, yang difokuskan pada Bab VI pasal 17, 18, 19, 20 mengenai 

ruang lingkup olahraga yang meliputi: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan 

olahraga prestasi, serta pada Bab VII pasal 25, 26, 27 mengenai pembinaan dan 

pengembangan olahraga pada tiga ruang lingkup tersebut. Kemudian turunan dari 

UU no.3 tahun 2005 tentang SKN sebagai landasan operasional pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU SKN Bab VI dan Bab VII 

yang tercantum pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan yang khususnya pada ranah tiga ruang 

lingkup olahraga, yang tercantum pada pasal 25 hingga pasal 34, serta Peraturan 

Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Keolahragaan yang focus pada tiga ruang lingkup olahraga, khusus pada Pasal 12 

hingga Pasal 20 (olahraga Pendidikan), pada pasal 11 ayat (c) mengenai pembinaan 

dan pengembangan keolahragaan, Pasal 28 hingga Pasal 33 (olahraga rekreasi), 

pada pasal 11 ayat (b) mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan, 

Pasal 21 hingga Pasal 27 (olahraga prestasi). 

Peneliti juga me-review dari yang telah dipaparkan pada Bab I, terutama 

simpulan-simpulan dari beberapa sub judul dalam bentuk blueprint (cetak biru) 

peneltian kualitatif. Cetakbiru merupakan gambaran keseluruhan dan 

keterhubungan antara masalah hingga validasi penelitian. A. Chaedar Alwasilah 

(2017) menjelaskan cetak biru adalah logika atau kepaduan penelitian yang saling 

terkait, antara lain masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, 
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kerangka teoritis konseptual, metode penelitian, dan validitas penelitian. 

“Berdasarkan cetakbiru menyusun proposal penelitian, yakni dokumen yang 

mengkomunikasikan dan meyakinkan dosen pembimbing bahwa sudah mantap 

dengan cetakbiru itu, dan siap untuk mendapatkan masukan dan koreksi”  (A. C. 

Alwasilah & Furqon, 2010). Model cetakbiru penelitian kualitatif dapat di lihat 

pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Model Cetakbiru (Blueprint) Penelitian Kualitatif (sumber: 

Alwasilah, 2017) 

Dari Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa cetakbiru penelitian kualitatif 

dimulai dari masalah penelitian. Permasalahan akan menampilkan satu kejadian 

atau keadaan individu, masyarakat serta lingkungan. Dalam permasalahan juga 

dimunculkan fakta dan data di lapangan. A. Chaedar Alwasilah (2017) menjelaskan 

secara rinci bahwa ada tiga jenis masalah yang sering ditemui oleh seorang peneliti 

yaitu konsep, temuan empirik, dan pengalaman. Ketiga masalah itu satu sama lain 

berinteraksi sehingga akan membuat peneliti menjadi ‘bingung’ dan peneliti 

penasaran ingin mencari jawaban. Dampak ‘bingung’ pada diri peneliti akan 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sendiri olehnya, antara 

lain; apa sebenarnya yang ingin peneliti ketahui dari penelitian ini? 

Dari Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut akan ada jawabannya, 

dan itulah tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan yang ingin dicapai, dipastikan 

ada kerangka konsep yang berguna sebagai logika berfikir peneliti. Untuk mencapai 

tujuan penelitian juga diperlukan alat dan cara (metode). Langkah terakhir dalam 

cetak biru yaitu, ancaman internal dan eksternal terhadap validitas penelitian harus 

menjadi bahan pertimbangan seorang peneliti. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Blueprint (cetakbiru) Penelitian Implementasi UU SKN di Jawa Barat
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1. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan 

metode kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan deskriptif (Edwards & 

Skinner, 2009), yang dimaksud qualitative research adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dalam koridor 

kuantifikasi (pengukuran). Hal ini sejalan dengan pendapat Taylor, S. J., Bogdan, 

R., & DeVault, (2015) mendefinisikan metedologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Nazir, (2004) penelitian 

deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif karena mengkaji suatu 

kebijakan yang sudah diimplementasikan yang berlandaskan Undang-undang 

nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Jawa Barat. 

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan untuk memahami dan 

memfokuskan pada gejala dan fakta realitas yang terjadi pada implementasi UU 

no.3 tahun 2005 tentang SKN yang dijadikan sebagai landasan penerapan kebijakan 

olahraga di Jawa Barat, serta mengkaji dan menganalisis proses dan hasil dari 

kebijakan olahraga dalam rangka pengembangan olahraga menuju pembangunan 

melalui olahraga. 

Hal tersebut searah dengan apa yang dikemukakan (sugiyono, 2016) bahwa 

penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif. Selain itu, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendekatan kualitatif 

merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kajian interpretatif data hasil 
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penelitian dan tidak menggunakan kuantifikasi atau perhitungan statistik. Karena 

itu, penelitian kualitatif seringkali disebut sebagai penelitian naturalistik sebab 

karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kepedulian 

terhadap “makna”. Kemdian penelitian ini pun memiliki karakteristik flexible 

design serta circular, hal ini berarti pula bahwa saat melakukan pengambilan data 

tidak dilakukan satu kali pengambilan data, melainkan berkali-kali hingga 

menemukan kemandegan data atau persamaan makna data yang didapatkan dari 

mulai informan yang berasal dari pemangku kebijakan hingga informan yang 

berasal dari pengguna atau yang terdampak pada kebijakan yang diterapkan 

(Bungin; Nuryadi, 2011). 

Pengungkapan makna dalam pendekatan kualitatif ditegaskan pula oleh A. 

Chaedar Alwasilah, (2017) bahwa “para peneliti naturalis berupaya untuk lebih 

memahami proses (daripada produk) kejadian atau kegiatan yang diamati”. Karena 

itu, pemberian makna terhadap realitas yang teramati, amat dimungkinkan dalam 

penelitian kualitatif dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Gagasan tersebut 

ditegaskan pula oleh A. Chaedar Alwasilah, (2017) melalui ciri karakteristik 

pendekatan kualitatif, meliputi pemahaman makna, pemahaman konteks tertentu, 

identitas alamiah dan pengaruh tidak terduga, kemunculan teori berbasis data, 

pemahaman proses, dan penjelasan sababiyah (casual explanation)”. 

Adapun dasar pertimbangan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini 

dipilih antara lain karena:  

1.1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara 

tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana kebijakan 

diimplementasikan. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, 

sikap dan pengalaman informan dan nara sumber yang langsung terlibat 

dalam proses implementasi. 

1.2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang 

bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik 

untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, membuat peneliti semakin yakin menggunakan 

desain penelitian kualitatif dengan maksud agar hasil yang diperoleh dapat 

menjawab secara utuh dan menyeluruh aspek-aspek yang diteliti. Selain itu, desain 

penelitian kualitatif dapat menghindari terjadinya bias dalam penelitian karena 

peneliti lebih leluasa melakukan pengamatan. Senada dengan (Huberman & Miles, 

2012) yang mengemukakan bahwa “dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan 

memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup 

pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan 

bermanfaat”. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat melakukan kajian 

secara komprehensif berkaitan dengan masalah penelitian. 

Melalui penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian 

ini akan menghasilkan suatu hasil yang khas dengan sifat dan karakteristik yang 

terbatas pada satu unit penelitian tertentu (Lexy J. Moleong, 2019), yakni terkait 

dengan penerapan kebijakan olahraga dalam rangka pembangunan olahraga menuju 

pembangunan melalui olahraga yang berlandaskan UU no.3 tahun 2005 tentang 

SKN di Jawa Barat. Kemudian keterkaitannya dengan isu global saat ini mengenai 

SDGs dalam rangka pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang berfokus pada dimensi kesehatan, yang pada 

saat ini Indonesia masih berada pada kelas Negara sedang (berkembang). 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Subyek atau informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 

terlibat langsung terhadap implementasi kebijakan Undang-undang nomor 3 tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Adapun cara penentuan informan 

dilakukan melalui teknik informan yang memenuhi syarat reach cases, selain 

memahami juga terlibat atau pernah mengalami sendiri. 

Secara umum informan adalah orang-orang yang dijadikan sebagai sumber 

untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi dasar penelitian, sehingga 

jumlah informan ini bisa sangat banyak dan berkembang sesuai kebutuhan 

penelitian. Berbeda dengan informan kunci yang relatif terbatas jumlah dan 

kemungkinan perkembangannya dibandingkan dengan informan pada umumnya. 

Sementara itu key informan adalah orang yang memberikan data sesuai dengan 
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kedudukan dan posisi, serta tugas pokok dan fungsi atau jabatannya masing-

masing. Kedudukan key informan sangat penting untuk menjaring informasi 

selengkap mungkin dari berbagai macam sumber. Hal ini terkait peran dan 

kedudukan key informan yang telah diwawancara itu dipandang kompeten dan 

relevan serta dapat mengungkapkan berbagai masalah yang dijadikan obyek 

penelitian ini. 

Untuk mendukung keberhasilan penelitian mengenai implementasi Undang-

undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional khususnya pada 

Bab VI Ruang Lingkup Olahraga (pasal 17, 18, 19, 20) dan Bab VII Pembinaan dan 

Pengembangan Olahraga (pasal 25, 26, 27), sampel dalam penelitian ini tidak statis, 

artinya dapat berubah dalam perjalanan (snowball sampling), karena dalam 

penelitian kualitatif tidak dikenal sampel yang ditentukan berdasarkan 

penghitungan secara kuantitatif, akan tetapi lebih kepada hal apa yang ingin dikaji 

peneliti. Karena itu dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

sampel bertujuan (purposive sampling), yakni pihak-pihak yang dianggap dapat 

memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai seperti nampak 

dalam penjelasan Nasution (2013) sebagai berikut: 

Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat 

memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi 

yang diobservasi. Sering sampel dipilih secara “purposive” bertalian dengan 

purpose atau tujuan tertentu. Sering pula narasumber diminta untuk menunjuk 

orang lain yang dapat memberikan informasi kemudian narasumber ini diminta 

pula menunjuk orang lain dan seterusnya. Cara ini lazim disebut “snowball 

sampling” yang dilakukan secara serial atau berurutan. 

Pada dasarnya penentuan informan penelitian mengacu pada masukan 

unsur-unsur narasumber atau informan kunci. Informan itu merupakan pihak-pihak 

yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan proses implementasi 

kebijakan. Mereka-mereka itu, baik yang berasal dari unsur pemerintah, masyarakat 

yang aktif dalam organisasi olahraga di Jawa Barat. Dasar pertimbangan informan 

tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria dan pertimbangan bahwa informan 

tersebut merupakan para pihak yang melihat, merasakan dan mengalami secara 

langsung bagaimana kebijakan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional diimplementasikan di Provinsi Jabar. 
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Jumlah dan unsur informan penelitian serta rangka informasi dari masing-

masing informan ditentukan menurut sejumlah kriteria yang dirancang sebelum 

penelitian dilakukan. Adapun jumlah, informan dan rangka informasi dari masing-

masing informan penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Informan dan Rangka Informasi 

No Kedudukan Informan Jumlah 

1 Kepala dan/atau staf Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat 2 orang 

2 Kepala dan/atau staf Dinas Pendidikan Jawa Barat 1 orang 

3 Kepala dan/atau staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung 3 orang 

4 Kepala dan/atau staf Dinas Pendidikan Kota Bandung 1 orang 

5 Guru Olahraga di sekolah (SD, SMP, SMA) Kota Bandung 3 orang 

6 FORMI, Klub/Komunitas Olahraga Rekreasi 3 orang 

7 KONI, Pelatih Cabang Olahraga 4 orang 

 Jumlah Keseluruhan 17 orang 

 

Pada dasarnya informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu   

informan kunci dan informan pendukung. Sedangkan jumlah informan pendukung 

tidak dibatasi karena disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Selanjutnya, untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam 

terhadap kebijakan yang diteliti digunakan metode pemahaman secara deskriptif. 

Sedangkan, untuk menentukan sumber data penelitian dan informan dalam 

penelitian kualitatif ini akan digunakan cara/teknik penguliran (snowball) dengan 

melakukan triangulasi sumber. 

Pemilihan subjek penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

mendalam mengenai penerapan kebijakan olahraga yang diterapkan di Jawa Barat 

pada saat periode kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. 

Rozaini Nasution (2003), bahwa subjek penelitian merupakan sumber yang dapat 

memberikan informasi, dipilih secara purposive dan bertalian dengan purpose atau 

tujuan tertentu. Maka hasil temuan yang diperoleh dari subjek penelitian dapat 

dijadikan rujukan dalam menemukenali implementasi UU no.3 tahun 2005 tentang 

SKN sebagai dasar dari penerapan kebijakan olahraga yang diterapkan di Jawa 

Barat. 
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2.1. Karakteristik Informan pada lingkup Olahraga Pendidikan 

2.1.1. Informan pertama (SM1) (Dispora)  

Informan kesatu merupakan perwakilan dari Dinas Pemuda dan 

Olahraga pada lingkup olahraga pendidikan. Beliau merupakan kepala 

seksi olahraga pendidikan yang tentunya mengetahui segala hal yang 

mengenai pelaksanaan olahraga pendidikan. Dengan posisi tersebut, 

beliau sangat representatif dijadikan sebagai salah satu sumber 

informasi yang akurat. 

2.1.2. Informan kedua (CD2) (Disdik) 

Informan kedua merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan, selain 

dari pada beliau merupakan yang menjabat di Dinas Pendidikan yang 

mengurus segala macam mengenai olahraga pendidikan. Beliau 

merupakan lulusan dari jurusan olahraga, yang tentunya akan 

menjadikan beliau bisa lebih memahami mengenai segala persoalan 

yang terjadi pada olahraga pendidikan.  

2.1.3. Informan ketiga (JH3) (Guru Penjas SD) 

Informan ketiga merupakan seorang guru Penjas di SD N Banjarsari. 

Masa pengabdian menjadi seorang guru beliau sudah selama 20-an 

tahun lebih. Kemudian SD N Banjarsari merupakan sekolah rujukan 

yang memang termasuk pada klaster satu. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas dari sekolah tersebut sangat baik, serta merujuk pada masa 

pengabdian beliau yang pastinya sudah memiliki pengalaman yang 

sangat banyak, tentunya hal ini menjadikannya sangat representatif 

terhadap hasil dari implementasi kebijakan olahraga pendidikan pada 

tingkat Sekolah Dasar. 

2.1.4. Informan keempat (AH4) (Guru Penjas SMP) 

Informan keempat merupakan seorang guru Penjas di SMP N 5 

Bandung. Masa pengabdian menjadi seorang guru beliau sudah selama 

20-an tahun lebih. Kemudian SMP N 5 Bandung merupakan sekolah 

rujukan yang memang termasuk pada klaster satu. Hal ini menunjukan 

bahwa kualitas dari sekolah tersebut sangat baik, serta merujuk pada 

masa pengabdian beliau yang pastinya sudah memiliki pengalaman 



101 

 

 

 
Muhammad Gilang Ramadhan, 2020 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNGAN 
MELALUI OLAHRAGA DI JAWA BARAT: SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

yang sangat banyak, tentunya hal ini menjadikannya sangat 

representatif terhadap hasil dari implementasi kebijakan olahraga 

pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. 

2.1.5. Informan kelima (AI5) (Guru Penjas SMA) 

Informan kelima merupakan seorang guru Penjas di SMA N 3 

Bandung. Masa pengabdian menjadi seorang guru beliau sudah selama 

20-an tahun lebih. Kemudian SMA N 3 Bandung merupakan sekolah 

rujukan yang memang termasuk pada klaster satu. Hal ini menunjukan 

bahwa kualitas dari sekolah tersebut sangat baik, serta merujuk pada 

masa pengabdian beliau yang pastinya sudah memiliki pengalaman 

yang sangat banyak, tentunya hal ini menjadikannya sangat 

representatif terhadap hasil dari implementasi kebijakan olahraga 

pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas. 

2.2. Karakteristik Informan pada lingkup Olahraga Rekreasi 

2.2.1. Informan pertama (SA1) (Dispora) 

Informan pertama merupakan Kepala Seksi dalam lingkup olahraga 

rekreasi di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian beliau juga 

merupakan lulusan master dalam bidang olahraga. Melihat pada posisi 

serta background pendidikan beliau, sudah tentunya sangat bisa 

memaparkan bagaimana kondisi implementasi dari olahraga rekreasi 

yang dilihat dari cara pandang pemangku kebijakan.  

2.2.2. Informan kedua (MF2) (FORMI) 

Informan kedua ini merupakan wakil ketua I FORMI (Federasi 

Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia). FORMI merupakan 

organisasi yang menghimpun segala komunitas atau perkumpulan 

macam-macam olahraga rekreasi. Sudah tentunya melihat dari fungsi 

FORMI dan posisinya, informan kedua dalam lingkup olahrag rekreasi 

ini sangat representatif untuk memberikan kondisi implementasi dari 

kebijakan olahraga rekreasi. 

2.2.3. Informan ketiga (AR3) (Instruktur Olahraga) 

Informan ketiga merupakan Instruktur olahraga yang memiliki 

spesialisasi pada olahraga senam. Beliau sangat aktif pada beberapa 
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organisasi yang berkaitan dengan olahraga rekreasi, seperti ASIAFI 

(Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia). Selain itu beliau 

pun sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam beberapa 

penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi di Jawa Barat. Oleh 

karena itu, informan ketiga ini pun akan sangat membantu dalam 

memberikan informasi mengenai implementasi olahraga rekreasi di 

lapangan. 

2.2.4. Informan keempat (HN4) (Praktisi olahraga komunitas masyarakat) 

Informan keempat ini merupakan seorang praktisi olahraga yang 

sangat aktif pada beberapa komunitas olahraga masyarakat, yang 

bersifat rekreasi. Beliau pun merupakan instruktur olahraga yang 

sudah memiliki member yang cukup banyak, serta tentunya memiliki 

pengalaman yang cukup mumpuni. Maka dari itu, informan ini sangat 

representatif dalam mengungkap kondisi implementasi olahraga 

rekreasi sesuai fakta dilapangan. 

2.2.5. Informan kelima (SM5) (Dispora) 

Informan kelima merupakan kepala seksi organisasi dan kemitraan 

olahraga. Selain dari pada beliau merupakan yang menjabat di Dinas 

Pemuda dan Olahraga yang mengurus segala macam mengenai 

kemitraan olahraga. Beliau merupakan lulusan dari jurusan olahraga, 

yang tentunya akan menjadikan beliau bisa lebih memahami mengenai 

segala persoalan yang terjadi pada olahraga rekreasi. 

2.3. Karakteristik Informan pada lingkup Olahraga Prestasi 

2.3.1. Informan pertama (HD1) (Dispora) 

Informan pertama merupakan perwakilan dari Dinas Pemuda dan 

Olahraga pada lingkup olahraga prestasi. Beliau merupakan kepala 

seksi olahraga prestasi yang tentunya mengetahui segala hal yang 

mengenai pelaksanaan olahraga prestasi. Selain itu, beliau juga 

merupakan mantan atlet panjat tebing, yang hingga saat ini masih aktif 

juga sebagai pelatih panjat tebing. Dengan posisi tersebut, serta 

pengalamannya sebagai atlet, beliau sangat representatif dijadikan 



103 

 

 

 
Muhammad Gilang Ramadhan, 2020 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNGAN 
MELALUI OLAHRAGA DI JAWA BARAT: SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

sebagai salah satu sumber informasi yang akurat mengenai kondisi 

implementasi olahraga prestasi. 

2.3.2. Informan kedua (US2) (Dispora) 

Informan kedua merupakan perwakilan dari Dinas Pemuda dan 

Olahraga pada lingkup olahraga pretasi. Beliau merupakan kepala 

seksi promosi olahraga prestasi yang tentunya mengetahui segala hal 

yang mengenai pelaksanaan promosi olahraga prestasi, yang fokus 

pada pengembangan olahraga prestasi tersebut. Dengan posisi 

tersebut, beliau sangat representatif dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi yang akurat mengenai implementasi olahraga 

prestasi yang fokus pada pengembangannya. 

2.3.3. Informan ketiga (BY3) (KONI) 

Informan ketiga ini merupakan Sekretaris II KONI (Komite Olahraga 

Nasional Indonesia). KONI merupakan organisasi yang menghimpun 

induk organisasi cabang olahraga. Selain itu beliau merupakan praktisi 

dan dosen olahraga di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. 

Sudah tentunya melihat dari fungsi KONI dan posisinya, informan 

ketiga dalam lingkup olahraga prestasi ini sangat representatif untuk 

memberikan kondisi implementasi dari kebijakan olahraga prestasi. 

2.3.4. Informan keempat (DM4) (Pelatih Cabang Olahraga) 

Informan keempat ini merupakan seorang pelatih dari cabang olahraga 

bulutangkis di salah satu klub bulutangkis yang terkenal, yang 

termasuk pada kategori olahraga permainan. Seperti yang kita ketahui 

bahwa bulutangkis merupakan cabang olahraga yang paling 

diandalkan oleh Indonesia khususnya di Jawa Barat yang sudah 

banyak melahirkan atlet bulutangkis yang berkelas dunia. Kemudian 

beliau juga merupakan pelatih bulutangkis pada Pelatda Jawa Barat. 

Selain itu, beliau juga merupakan mantan atlet bulutangkis yang 

berprestasi. Hal ini menjadikan beliau sangat representatif menjadi 

informan yang akan memberikan informasi yang sangat akurat. 
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2.3.5. Informan kelima (BJ5) (Pelatih Cabang Olahraga) 

Informan kelima ini merupakan seorang pelatih dari cabang olahraga 

Panahan di Pelatda Jawa Barat, yang termasuk pada kategori olahraga 

target. Selain itu, beliau juga merupakan mantan atlet yang berprestasi. 

Beliau merupakan lulusan dari jurusan olahraga, yang tentunya akan 

menjadikan beliau bisa lebih memahami mengenai segala persoalan 

yang terjadi pada olahraga prestasi. Hal ini menjadikan beliau sangat 

representatif menjadi informan yang akan memberikan informasi yang 

sangat akurat. 

2.3.6. Informan keenam (CC6) (Pelatih Cabang Olahraga) 

Informan keenam ini merupakan seorang pelatih dari cabang olahraga 

Pencak Silat di Pelatda Jawa Barat, yang termasuk pada kategori 

olahraga bela diri. Seperti yang kita ketahui bahwa selain bulutangkis, 

pencak silat merupakan cabang olahraga yang paling diandalkan oleh 

Indonesia khususnya di Jawa Barat yang sudah banyak melahirkan 

atlet Pencak Silat yang berkelas dunia, terutama pada pencapaian 

prestasi pada Asian Games 2018 lalu. Selain itu, beliau juga 

merupakan mantan atlet bulutangkis yang berprestasi. Hal ini 

menjadikan beliau sangat representatif menjadi informan yang akan 

memberikan informasi yang sangat akurat dan sesuai dengan kondisi 

dilapangan. 

Informasi mendalam tentang objek penelitian di atas, dalam pelaksanaannya 

dilakukan di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara administratif sejak 

tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 

kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 

5.877 desa/kelurahan. Namun melihat karakteristik serta ciri khas tertentu Kota 

yang ada di Provinsi Jawa Barat, untuk penelitian ini difokuskan di wilayah kota 

Bandung.  

3. Instrumen Penelitian 

Untuk memandu jalannya pelaksanaan penelitian, peneliti membuat sejumlah 

pedoman yang disusun berdasarkan masalah penelitian, sub masalah penelitian, 
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aspek yang diamati, sumber data, panduan yang digunakan (wawancara dan studi 

dokumentasi).  

Meskipun dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti 

sendiri. Artinya, peneliti bebas menginterpretasikan hal-hal yang diperoleh 

berdasarkan hasil, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif 

sebagaimana telah dijelaskan lebih memperhatikan proses daripada hasil, ini berarti 

bahwa aspek penting dalam penelitian kualitatif adalah pemahaman akan makna 

dari suatu kejadian atau berbagai interaksi dalam situasi yang wajar. Karena itu, 

instrumen yang digunakan bukanlah kuesioner atau tes, melainkan peneliti. Peneliti 

sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dapat dilihat pada penjelasan 

Sugiyono (2016) sebagai berikut: 

Penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi 

lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis 

reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat 

laporan penelitian secara mendetail. 

Guna memandu jalannya penelitian, pada kisi-kisi instrumen penelitian ini 

merupakan guidelines yang mengarah pada konsep pembangunan melalui olahraga 

(Development through Sport). Hal ini didasarkan pada memang segala yang 

tercantum pada undang-undang sistem keolahragaan ini dilandasi bagaimana 

olahraga menjadi aspek penting dalam pembangunan nasional Indonesia sesuai 

yang disebutkan pada aspek-aspek pertimbangan undang-undang sistem 

keolahragaan tersebut. Tentunya hal ini termasuk pada apa yang disebutkan pada 

tiga ruang lingkup olahraga. Berikut merupakan kisi-kisi instrumen dalam 

penelitian mengenai implementasi undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang 

sistem keolahragaan nasional pada Bab VI Ruang Lingkup Olahraga pasal 17, 18, 

19, 20 dan Bab VII Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pasal 25, 26, 27 yang 

disajikan dalam table 3.2. 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

Implementasi Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Kebijakan Pembangunan melalui 

Olahraga di Jawa Barat 

No Rumusan Masalah  Sub Masalah Aspek yang diamati Sumber Data Instrumen 

1 Bagaimanakah 

penyelenggaraan 

pembangunan olahraga 

pendidikan di Jawa Barat 

sebagai implementasi UU 

No. 3 Tahun 2005 

tentang SKN? 

 

Jalur pendidikan Pelaksanaan olahraga 

Pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Kegiatan berolahraga 

siswa 

Kegiatan siswa pada 

intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler olahraga 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Waktu mulai pendidikan Dimulainya olahraga 

Pendidikan dari usia dini 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Pelaksanaan olahraga 

pendidikan 

Olahraga Pendidikan 

dilaksanakan berjenjang 

dan terstruktur 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Pembimbing olahraga 

pendidikan 

Pembimbingan yang 

dilakukan oleh 

guru/dosen dan dibantu 

tenaga kelahragaan 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai 

untuk olahraga 

pendidikan  

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Menumbuhkembangkan 

prestasi olahraga 

pendidikan 

Penyelenggaraan 

kejuaraan olahraga secara 

berkala ditingkat daerah, 

nasional hingga 

internasional 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 
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Sistem pelaksanaan 

pembinaan dan 

pengembangan 

Integrasi dengan sistem 

Pendidikan nasional 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Wadah pendukung 

prestasi pada olahraga 

pendidikan 

Pembentukan Unit 

kegiatan olahraga, kelas 

olahraga, PPLP, sekolah 

olahraga 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Pemanfaatan jenis 

olahraga 

Pemanfaatan olahraga 

tradisional sebagai 

bagian dari aktivitas 

pembelajaran 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

2 Bagaimanakah 

penyelenggaraan 

pembangunan olahraga 

rekreasi di Jawa Barat 

sebagai implementasi 

UU No. 3 Tahun 2005 

tentang SKN? 

Pelaksana olahraga 

rekreasi 

Pelaksanaan olahraga 

rekreasi yang dilakukan 

oleh Lembaga, 

perkumpulan atau 

organisasi olahraga  

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Motif berolahraga 

rekreasi 

Kesehatan, kebugaran, 

hubungan sosial 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, dan laporan kinerja Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan  

Aturan main olahraga 

rekreasi 

Ketersediaan prosedur dan 

syarat dari organisasi 

olahraga rekreasi 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan studi 

dokumentasi 

Instruktur/pemandu Sertifikasi lisensi bagi 

instruktur/pemandu 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, dan 

laporan kinerja Dispora. 

Pedoman wawancara 

dan studi 

dokumentasi 

Sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai 

dan mendukung prinsip 

olahraga rekreasi 5M 

(mudah, murah, menarik, 

manfaat dan massal) 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 
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Sanggar-sanggar, festival 

olahraga 

Menumbuhkembangkan 

sanggar-sanggar dan 

penyelenggaraan festival 

olahraga  

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman wawancara 

3 Bagaimanakah 

penyelenggaraan 

pembangunan olahraga 

prestasi di Jawa Barat 

sebagai implementasi 

UU No. 3 Tahun 2005 

tentang SKN? 

Tujuan olahraga prestasi Meningkatkan 

kemampuan dan potensi 

olahragawan 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman wawancara 

Sistem pembinaan 

olahraga prestasi 

Pembinaan dan 

pengembangan yang 

terencana, berjenjang dan 

berkelanjutan 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman wawancara 

dan studi 

dokumentasi 

Pelaksana olahraga 

prestasi 

Peran induk organisasi 

cabang olahraga  

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Stakeholder pembinaan 

dan pengembagan 

Pelatih yang memiliki 

kualifikasi dan sertifikat 

kompetensi 

 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Pusat penelitian dan 

pengembangan 

Peran pusat penelitian 

dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi olahraga 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman wawancara  

Sentra Pembinaan dan 

pengembangan olahraga 

Peran klub, pusdiklat 

atau sejenisnya yang 

bertujuan dan 

mendukung untuk 

membina dan 

pengembangan atlet 

dalam meraih prestasi 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman wawancara 
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Kegiatan pendukung 

dalam rangka 

meningkatkan tenaga 

keolahraagaan dalam 

lingkup olahraga 

prestasi 

Pelatihan tenaga 

keolahragaan (pelatih, 

fisioterapis dll.) 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai 

hingga bertaraf 

internasional dalam 

mendukung atlet untuk 

meraih prestasi setinggi-

tingginya 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Ketersediaan sistem 

pendukung olahraga 

prestasi 

Sistem pemanduan dan 

pengembangan bakat 

olahraga dan sistem 

informasi keolahragaan 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Program persiapan yang 

dilakukan sebelum 

kejuaraan 

Uji coba kemampuan 

ditingkat daerah, nasional 

hingga internasional 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Kejuaraan/turnamen Keikutsertaan kejuaraan 

ditingkat daerah, nasional 

dan internasional 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 

Kelengkapan kejuaraan Ketersediaan Tenaga 

medis pada setiap 

kejuaraan 

Pejabat Olahraga, Masyarakat 

(organisasi olahraga), PP, Perda, 

Renstra, Proker dan laporan kinerja 

Dispora. 

Pedoman 

wawancara, dan 

studi dokumentasi 
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4. Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik studi 

dokumentasi dan wawancara, sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan berikut. 

4.1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menggali 

informasi, pemikiran, gagasan, sikap dan pengalaman narasumber (Moleong, 

2017). Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada informan kunci. 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi argumentatif berkaitan dengan 

implementasi UU no. 3 tahun 2005 tentang SKN pada penerapan kebijakan 

olahraga yang diterapkan di Jawa Barat. 

Wawancara tatap muka dilakukan secara langsung antara peneliti dan 

narasumber secara dialogis, tanya jawab, diskusi dan melalui cara lain yang 

dapat memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan sehingga 

memungkinkan diketahuinya hal-hal yang tidak tergali melalui studi 

dokumentasi. Keuntungan menggunakan wawancara dalam mengumpulkan 

data, dikemukakan oleh Creswell (2012) bahwa “some advantages are that they 

provide useful information when you cannot directly observe participants, and 

they permit participants to describe detailed personal information”. Melalui 

teknik ini peneliti dapat memperoleh informasi yang berguna bagi penelitian 

berdasarkan keterangan responden secara terperinci, karena wawancara 

memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mempertanyakan berbagai hal 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dimana setiap pertanyaan tersebut 

dapat berkembang selama proses percakapan terjadi. 

Guna memberikan kemudahan dalam melakukan wawancara, maka dalam 

penelitian ini digunakan pedoman wawancara. Selain menggunakan pedoman 

wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan alat bantu wawancara 

berupa buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

sumber data; dan tape recorder yang berfungsi untuk merekam pembicaraan 

pada saat wawancara. 

Wawancara dilakukan melalui teknik wawancara mendalam semi 

terstruktur yang dimaksudkan untuk mencapai pemahaman yang lebih 
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mendalam dan komprehensif terhadap data yang telah diperoleh. Dalam 

konteks wawancara mendalam, maka wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang secara sengaja dibuat berdasarkan 

kebutuhan data penelitian ini sebagaimana tergambar pada rumusan masalah. 

Isi dari pedoman wawancara yang digunakan selama penelitian berlangsung, 

kemudian berkembang di lapangan sesuai dengan dinamika kebutuhan data.  

Adapun perencanaan wawancara dilakukan dengan menyusun Pedoman 

Wawancara yang berisi pokok – pokok pertanyaan terbuka. Pokok – pokok 

pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan pada waktu dilakukan kegiatan 

wawancara. Pokok – pokok pertanyaan terbuka dan semi terstruktur itu antara 

lain sebagai berikut: 

4.2.1 Pertanyaan – pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan 

proses penentuan kebijakan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) 

Jawa Barat.  Pertanyaan yang diajukan kepada informan kunci ini antara 

lain terfokus pada bagaimana proses penetapan kebijakan olahraga itu 

dilakukan? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Bagaimana hasil yang 

diperoleh? Kemudian bagaimana pengawasan dilakukan pemerintah 

sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut?  

4.2.2 Pertanyaan – pertanyaan lain mengenai berbagai aspek terkait dengan 

peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan 

olahraga untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam 

memberikan layanan publik khususnya yang berkaitan dengan 

kepentingan pembangunan olahraga di Jawa Barat. Pertanyaan 

pertanyaan yang ajukan kepada informan tersebut antara lain berupa 

bagaimana kualitas pelayanan publik itu dilakukan dan apa hasilnya? 

Bagaimana dengan kenyamanan dan keamanan masyarakat pada 

kebijakan olahraga yang diterapkan? Bagaimana dengan efisiensi dan 

efektifitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan 

ekonominya?  

4.2.3 Pertanyaan – pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan 

peranan lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan politik yang terkait 
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dengan proses implementasi kebijakan olahraga yang dikaitkan dengan 

prinsip keadilan dan juga kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan terkait 

aspek ini antara lain berkaitan dengan respon masyarakat terhadap 

kebijakan dalam pengembangan olahraga. Pertanyaan mengenai sikap 

dan perilaku aparat pelaksana kebijakan dan sebagainya. Apakah 

mereka sudah terbantu kesehatannya dengan berolahraga? Apakah 

yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas implementasi kebijakan olahraga yang 

diterapkan? Dan sebagainya.  

Dengan model wawancara yang dilakukan secara mendalam yang semi 

terstruktur tersebut diharapkan dapat digali lebih dalam mengenai sejumlah 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Agar tercipta suasana yang 

nyaman dan terbuka, maka wawancara dilakukan secara bebas dan tebuka, 

kecuali jika informan menghendaki model wawancara yang berbeda. 

4.2. Studi Dokumentasi 

Pemilihan metode ini dilandasi pemikiran bahwa dalam sumber-sumber 

tertulis tersebut dapat diperoleh ungkapan gagasan, persepsi, pemikiran, dan 

sikap para pemangku kebijakan dalam satu periode terakhir (lima tahun masa 

jabatan). Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi atau substansi yang 

ada kaitannya dengan kebijakan olahraga yang diterapkan, meliputi; dokumen 

peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang menyangkut bidang 

olahraga, dokumentasi (laporan) kegiatan olahraga yang telah dilakukan, 

dokumen aktivitas keolahragaan, dokumen profil wilayah program, dokumen 

rancangan program kerja keolahragaan, dokumen realisasi program 

kerja/laporan kegiatan keolahragaan meliputi (nama, orientasi, tujuan, manfaat, 

partisipan, output), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

peraturan maupun program pada bidang olahraga yang diterapkan di Jawa 

Barat. Dengan demikian dokumen utama yang terkait dengan penelitian ini 

yang perlu dianalisa, yaitu: 
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4.3.1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional; 

4.3.2 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan; 

4.3.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan; 

4.3.4 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

4.3.5 Dokumen Rencana Srategis Dispora; 

4.3.6 Dokumen Program Kerja Dispora; 

4.3.7 Dokumen realisasi program kerja atau laporan kinerja Dispora; 

4.3.8 Dokumen Laporan Kegiatan pada lingkup olahraga Pendidikan, 

olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; 

Peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai instrumen utama, oleh 

karena itu peneliti dapat memanfaatkan sumber-sumber lain berupa catatan dan 

dokumen (nonhuman resources). Menurut Lincoln & Guba, (1985) 

mendefinisikan dokumen sebagai bahan tertulis atau rekaman yang tidak 

disiapkan untuk keperluan evaluasi atau atas permintaan penyelidik. Creswell 

(2009) menambahkan bahwa istilah 'dokumen' tidak hanya mencakup teks, 

tetapi juga suara, foto, video, dan materi apa pun yang membawa pesan yang 

relevan. Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa dokumen dapat dibagi 

menjadi dua kategori utama: catatan publik dan dokumen pribadi. Dalam 

penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen yang sudah 

dirancang sebelumnya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan langkah 

sebagai berikut: 

4.2.1. Mengejar masalah khusus untuk diselidiki; 

4.2.2. Menggunakan proses dan konteks sumber informasi; 

4.2.3. Mencari contoh-contoh dokumen yang relevan, mencatat format 

khususnya dan memilih unit analisis, misalnya, setiap artikel; 

4.2.4. Buat daftar beberapa item atau kategori untuk memandu 

pengumpulan data dan konsep protokol (lembar pengumpulan data); 
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5. Validasi Data 

Validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan 

pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, 

partisipan, atau pembaca (Cresswell & Miller, 2000). Istilah –istilah yang banyak 

ditemukan dalam literatur kualitatif yang membahas validitas seperti kepercayaan 

(trustworthiness), autentisitas (authenticity), dan kredibilitas (credibility) 

(Cresswell & Miller, 2000), dan inilah topik yang banyak dibahas (Lincoln, 

Lynham & Guba, 2011). Meski validasi atas hasil penelitian bisa berlangsung 

selama proses peneltian, peneliti tetap harus memfokuskan pembahasannya 

mengenai validasi ini dengan cara menulis prosedur-prosedur validasi pada bagian 

khusus (Creswell). Disamping itu, validitas kualitatif merupakan upaya 

pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitiandengan menerapkan prosedur-

prosedur tertentu. Terdapat empat macam pengujian untuk melakukan pengecekan 

kevalidan suatu data menurut Yin (2009) dan Maxwell yaitu melalui validitas 

konstruk (construct validity), validitas deskripsi, validitas internal (internal 

validity), dan validitas eksternal (eksternal validity). 

5.1. Validitas Konstruk (construct validity) 

Validitas konstruk dapat dicapai dengan menetapkan pengukuran 

operasional yang benar atas konsep penelitian yang sedang dilakukan dengan 

tujuan untuk memastikan pemahaman seorang peneliti atas penciptaan 

kebenaran dan direfleksikan dengan sudut pandang informan. Beberapa cara 

yang dilakukan untuk meningkatkan validitas konstruk adalah:  

5.1.1. Melakukan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data 

dilakukan dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber-sumber 

tersebut dan menggunakannya untuk membangun tema-tema secara 

keseluruhan. Sumber-sumber yang digunakan antara lain hasil 

wawancara dengan informan berupa rekaman tertulis (transkrip), 

artikel-artikel koran dan majalah yang terkait dengan studi kasus yang 

diteliti, hasil observasi peneliti yang dibuat dalam bentuk catatan dan 

dokumen-dokumen tertulis yang ada di lapangan. 
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5.1.2. Menetapkan alur keterkaitan dari sumber data. Peneliti membuat 

catatan keterkaitan antar setiap aktifitas yang dilakukan. Untuk 

menetapkan alur tersebut peneliti membuat protocol penelitian yang 

membantu dan mengarahkan peneliti melakukan keseluruhan aktifitas 

pengumpulan data (interview dan observasi), penyimpanan data 

(membuat database hasil interview dan observasi) hingga pengolahan 

data (coding data, analisis data, mencari keterkaitan data, dan proses 

penulisan laporan penelitian). 

5.2. Validitas Deskripsi (description validity) 

Validitas deskripsi yaitu memaparkan dan menyajikan dengan berupa kata- 

kata yang merupakan hasil dari interview. Ancaman terhadap validasi deskripsi 

ini adalah ketidaktepatan (inacuracy) dan ketidaklengkapan (incompleteness) 

data. Untuk menguranginya, interview harus direkam kemudian ditranskripsi 

agar dapat dilihat ulang. Barangkali interview dengan video akan memerlukan 

biaya lebih besar. Hal ini dapat diganti dengan memiliki catatan lengkap, rinci, 

dan kongkret tentang interview dari lapangan (Nuryadi, 2010). 

5.3. Validitas Internal (internal validity) 

Menurut Yin (2009) validitas internal dapat dicapai ketika peneliti dapat 

menarik kesimpulan atas permasalahan yang luas. Menurut Creswell validitas 

internal menjelaskan bagaimana penelitian ini ditujukan untuk memecahkan 

masalah. Langkah-langkah dalam validitas internal: 

5.3.1. Menyusun rencana triangulasi, 

5.3.2. Menyusun rencana penerimaan dari informan, 

5.3.3. Mengidentifikasi bagaimana informan dan partisipan terlibat dalam 

setiap tahap penelitian 

5.4. Validitas Eksternal (eksternal validity) 

Validitas eksternal merupakan keberlanjutan atas penemuan penelitian yang 

dapat digeneralisasikan melampaui kasus yang digunakan dalam penelitian. 

Maksud dari penelitian kualitatif bukan untuk mengeneralisir hasil temuan, 

namun untuk membentuk hasil interpretasi yang unik pada suatu 
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peristiwa/kejadian. Beberapa cara untuk melakukan validitas eksternal adalah 

menjelaskan deskripsideskripsi yang terperinci, lengkap, dan padat sehingga 

orang akan memahami dan tertarik, membandingkan penemuan penelitian 

dengan teori yang telah ada. 

Berdasarkan bentuk validitas data yang dijelaskan diatas, dalam penelitian 

kualitatif ini menggunakan empat bentuk pengujian seperti telah dijelaskan 

tersebut, terutama pada validitas eksternal yang berfokus pada membandingkan 

penemuan penelitian dengan teori yang telah ada. 

6. Analisis Data 

Menurut Miles et al., (2013) dalam melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan metode kualitatif dilakukan melalui empat tahapan yang 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3. Tahapan Pengolahan Data dalam Metode Kualitatif (Miles & 

Hubberman) 

Berikut ini penjelasan dari masing – masing tahapan yang dimaksud pada gambar 

di atas: 

6.1. Tahap Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dilakukan kegiatan mengklasifikasikan data dan informasi 

yang diperoleh sesuai dengan variabel dan indikator yang akan diukur, 

diuraikan, dan dianalisa. Dengan demikian dalam hal ini dilakukan 

pengelompokan data dan informasi sesuai dengan hasil wawancara dan 
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pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan 

olahraga di Jawa Barat.  

6.2. Tahap Reduksi 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian pada 

penyederhanaan data bentuk uraian yang terinci dan sistematis, menonjolkan 

pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data 

merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan (dengan 

menggunakan coding), membuang yang tidak perlu sehingga akan memberikan 

gambaran lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan. Reduksi data 

merupakan langkah awal dalam menganalisa data yang telah terkumpul yang 

dilakukan dengan cara membuat rangkuman terhadap aspek-aspek 

permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan dalam melakukan langkah-

langkah analisis berikutnya. 

Pada bagian ini dilakukan kegiatan pemilihan data dan informasi dari 

informan, baik hasil wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan 

penerapan kebijakan dalam pengembangan olahraga di Jawa Barat. Hasil 

wawancara diintisarikan sehingga arah jawaban dapat dikelompokkan 

berdasarkan aspek – aspek yang berkenaan dengan konsepsi pengembangan 

olahraga menuju pembangunan melalui olahraga.  

6.3. Tahap Penyajian Data 

Penyajian data merupakan upaya untuk melihat gambaran keseluruhan data 

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang kesemuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan 

mudah dilihat serta dimanfaatkan. Dengan demikian peneliti dapat menguasai 

data itu dan tidak tenggelam dalam tumpukkan data sehingga setelah diadakan 

reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara jelas dan singkat. 

Penyajian data secara jelas dan singkat akan memudahkan dalam memahami 

gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun 

bagian demi bagian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 

aspek-aspek yang diteliti dan disusun menurut kelompok dan tema atau dimensi 
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yang menjadi objek penelitian. Penyajian data ini selanjutnya digunakan 

sebagai bahan untuk menafsirkan data sampai dengan pengambilan kesimpulan. 

Dalam rangka menyajikan data penelitian, data – data terpilih selanjutnya 

disajikan dalam uraian, dengan menyertakan tabel atau grafik yang dianggap 

mendukung uraian tersebut. Pada bagian ini akan dilakukan penyajian secara 

narasi atas tindak lanjut prosedur kedua yang berpedoman kepada teori 

implementasi kebijakan publik dengan maksud untuk mempertajam analisa dan 

menjelaskan interaksi antar variabel yang diteliti dan hasil pendeskripsian pada 

tahap kedua. Sehingga pada bagian ini dapat diperoleh suatu jawaban sejumlah 

pertanyaan terkait dengan pelaksanaan kebijakan olahraga di Jawa Barat.  

6.4. Tahap Pengambilan kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi yaitu upaya untuk mencari makna 

dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering timbul sampai pada tahap mencoba mengambil kesimpulan. 

Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang ingin dikaji 

sebagaimana dijelaskan pada identifikasi dan perumusan masalah penelitian. 

7. Isu Etik (Kemungkinan Menjadi Telaahan Diskusi) 

Hasil dari penelitian ini merupakan produk analisis yang membahas 

implementasi UU no.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terutama 

pada ltiga ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan 

olahraga prestasi, dalam rangka pengembangan melalui olahraga di Jawa Barat, 

yang tentunya dalam balutan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pemuda dan 

Olahraga di Jawa Barat guna menerapkan olahraga sebagai aspek penting dalam 

pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada aspek-aspek 

pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional 

tersebut. Tentunya ini akan menjadi sebuah isu yang sangat strategis, mengingat isu 

ini pun sedang banyak dibahas di dunia olahraga internasional. Terlebih sudah 

banyak yang menerapkannya di Negara-negara maju, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya pada Bab II. 
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Keterkaitan isu global yaitu pergeseran paradigma ‘pengembangan olahraga 

(Development of Sport)’ menjadi ‘pembangunan melalui olahraga (Development 

through Sport)’ (Collison, 2018), dengan penelitian ini yaitu sesuai dengan yang 

tercantum pada aspek pertimbangan UU SKN ini mengenai bahwa olahraga 

menjadi aspek penting dalam pembangunan nasional. Secara lebih jelasnya akan 

dipaparkan pada bagian pembahasan penelitian ini. 

 

 

 

 


