
BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sebuah metode yang

efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena

yang bersifat rekayasa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jalaluddin Rakhmat (1999:25) bahwa

“Penelitian Deskriptif bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala

yang ada;

2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek

yang berlaku;

3. Membuat perbandingan atau evaluasi;

4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah

yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan

rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang “.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau

memberikan perlakukan-perlakukan tertentu terhadap variabel, tetapi semua

kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan apa
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adanya. Akan tetapi, seperti dikatakan Best, John W. (Sukmadinata, 2005: 74)

bahwa penelitain deskriptif tidak hanya berhenti pada pengumpulan data,

pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi

dilanjitkan dengan membandingkan, mencari kesamaan-perbedaan, dan

hubungan kasual dalam berbagai  hal. Penemuan makna adalah fokus dari

keseluruhan proses yang dilakukan.

Pendekatan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui

pendekatan metode gabungan (mixed methods) antara metode kuantitatf dan

kualitatif. Penelitian menggunakan metode gabungan (mixed methods) yang

dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran

hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis

penelitian.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan

data melalui tes & pengukuran dan angket, dalam hal ini tes yang digunakan

yaitu TKJI (Tes Kebugaran Jasmani Indonesia). Menurut Keirl dan Miller

dalam Moleong (2005;34) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah

“tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Metode

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
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generalisasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data kualitatif melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut

Whitney dalam Moh. Nazir (2005;29) bahwa metode deskriptif adalah

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan -

hubungan,  kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,  pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlansung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

fenomena.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Raman

Utara Kabupaten Lampung Timur, pondok pesantren ini sering disebut juga

pondok pesantren RP (Rama Puja) karena letaknya yang berada di Desa Rama

Puja, berlokasi tepatnya di Jl. Simpang Rantai no.6 Rama Puja, Dusun 1

RT/RW 01/04 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten

Lampung Timur, Provinsi Lampung.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu

mengenai sekumpulan objek yang lengkap  dan jelas yang ingin dipelajari

sifat-sifatnya (Sudjana dalam Rahmat Hermawan,2012:105). Berdasarkan
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definisi tersebut maka populasi penelitian ini adalah seluruh santri putra

Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Raman Utara Kabupaten Lampung

Timur yang berjumlah 246 santri. Alasan pemilihan Pondok Pesantren Tri

Bhakti At-Taqwa Raman Utara Kabupaten Lampung Timur karena dianggap

telah dapat mewakili keberagaman santri putra di  pondok pesantren

khususnya di Privinsi Lampung.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi (Arikunto dalam Rahmat Hermawan

2012:106). Sampel  penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil

sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitia ini,

untuk menentukan sampel penulis menggunakan teknik simple random

sampling. Menurut Ronny Kountur dalam (fajar 2009), teknik ini digunakan

dengan cara memilih sampel dimana anggota dari populasi dipilih satu per

satu secara random (acak). Semua anggota dari populasi mendapatkan

kesempatan yang sama untuk dipilih. Jumlah populasi dalam penelitian ini

berjumlah 246 santri, menurut Suharsimi Arikunto di dalam  pengambilan

sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar

dapat diambil antara 10% – 15% atau 20% – 25% atau lebih.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sebanyak 20% dari jumlah

populasi.
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50

sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 santri.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable bertujuan untuk menjelaskan makna variable

yang sedang diteliti. Singarimbun dalam Rahmat Hermawan (2012:107)

memberikan pengertian tentang definisi operasaional adalah unsur penelitian

yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata

lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana

cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi

ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel

yang sama. Berdasarkan pendapat  di atas, maka dapat  disimpulkan bahwa

definisi operasional itu harus bias diukur dan spesifik serta bisa dipahami oleh

orang lain, adapun definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut.

1. Kebugaran Jasmani

Definisi operasional kebugaran jasmani berdasarkan pada pendapat yang

dikembangkan oleh Giriwijoyo (2002) mengungkapkan, kebugaran jasmani

adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat

alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu atau terhadap keadaan

lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang

berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada

esok harinya, juga dari Rusli Lutan (2001) dimana komponen kebugaran

jasmani terdiri  dari  kebugaran jasmani yang berkaitan  dengan kesehatan,
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yang mengandung unsur empat pokok yaitu: kekuatan otot, daya tahan otot,

daya tahan aerobik, dan fleksibilitas, serta kebugaran jasmani yang berkaitan

dengan performance, mengandung unsur: koordinasi, kelincahan, kecepatan

gerak, dan keseimbangan. Dan pengukuran untuk kebugara jasmani ini

menggnakan tes kebugaran jasmani Indonesia (TKJI).

2. Produktivitas Kerja

Definisi operasional produktivitas kerja didasarkan pada teori Walter Aigner

(1997) makna produktivitas adalah keinginan (Will) dan  upaya (Effort)

manusia untuk selalu meningkatkan kualitas di dalam segala bidang. Dalam

penelitian ini yang dimaksud dengan produktivitas kerja yaitu bagaiman

aktivitas sehari-hari dari para santri seperti sholat sunnah, baca Qur’an, dan

ibadah lainnya, serta bagaimana kegiatan sehari-hari dalam bidang lain seperti

dalam bidang seni, olahraga, dan prestasi di sekolah.

E. Data dan Sumber data

1.   Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh lansung

dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan

dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk

mendapatkan informasi lansung tentang tingkat kebugaran jasmani santri putra

Pondok Pesantren Tri Bakti At-Taqwa Kecamatan Raman Utara menggunakan

TKJI (Tes Kebugaran Jasmani Indonesia), dimana dalam Tes Kebugaran
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Jasmani Indonesia (TKJI) terdiri sub-tes yang meliputi lari jarak pendek (40,

50, 60 meter), gantung siku tekuk atau gantung angkat tubuh (pull up), baring

duduk (sit up), loncat tegak (vertikal jump), dan lari jarak menengah.

.
Dalam pengambilan data tingkat kebugaran jasmani pada penelitian ini ada

tiga kelompok umur, yaitu umur 10 – 12 tahun, umur 13 – 15 tahun, dan umur

16 – 19 tahun, karena dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah santri

putra, dan santri putra di Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Raman Utara

terdiri dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tes kebugarannya sendiri

dengan cara dan aturan yag telah ditetapkan.

A. Lari Jarak Pendek (Sprint)

Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Kategori jarak

yang harus ditempuh oleh masing-masing kelompok umur berbeda, untuk lari

jarak pendek mempunyai ketentuan sebagai berikut.

Tabel. 1 Kategori Lari Jarak Pendek Berdasarkan Kelompok Umur.

Kelompok Umur Jarak Keterangan

10 s/d 12 Tahun 40 Meter Pencatatan waktu dilakukan dalam
satuan detik dengan satu angka
dibelakang koma13 s/d 15 Tahun 50 Meter

16 s/d 19 Tahun 60 Meter
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Sedangkan norma untuk penilaian tesnya,

Tabel. 2 Norma Penilaian Tes Lari Jarak Pendek Kelompok Umur 10 – 12
Tahun.

Umur 10 s/d 12 tahun Nilai
sd- 6.3 detik 5
6.4 – 6.9 detik 4
7.0 – 7.7 detik 3
7.8 – 8.8 detik 2
8.9 – dst 1

Tabel. 3 Norma Penilaian Tes Lari Jarak Pendek Kelompok Umur 13 – 15
Tahun.

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai
sd- 6.7 detik 5
6.8 – 7.6 detik 4
7.7 – 8.7 detik 3
8.8 – 10.3 detik 2
10.4 – dst 1

Tabel. 4 Norma Penilaian Tes Lari Jarak Pendek Kelompok Umur 16 – 19
Tahun.

Umur 16 s/d 19 tahun Nilai
sd- 7.2 detik 5
7.3 – 8.3 detik 4
8.4 – 9.6 detik 3
9.7 – 11.0 detik 2
11.1 – dst 1

B. Gantung tekuk siku atau gantung angkat tubuh (Pull up)

Pull-Up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Untuk pull

up atau gantung tekuk siku untuk usia 10 sampai 12 tahun dan gantung angkat

tubuh untuk usia 13 sampai 19 tahun di lakukan dengan cara sebagai berikut.
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Tabel. 5 Norma Penilaian Tes Gantung Tekuk Siku Kelompok Umur 10 – 12
Tahun.

Umur 10 s/d 12 tahun Nilai
51 detik keatas 5
31 – 51 detik 4
15 – 30 detik 3
05 – 14 detik 2
00 – 04 detik 1

Tabel. 6 Norma Penilaian Tes Gantung Angkat Tubuh Kelompok Umur 13 – 15
dan 16 – 19 Tahun.

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai Umur 16 s/d 19 tahun
16 keatas 5 19 keatas
11 – 15 kali 4 14 – 18 kali
06 – 10 kali 3 09 – 13 kali
02 – 05 kali 2 05 – 08 kali
00 – 01 kali 1 00 – 04 kali

C. Baring duduk (Sit up)

Sit-up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Aturan

untuk sit up pada penelitian ini juga menggunakan dua aturan yaitu untuk

kelompuk usia 10 sampai 12 tahun waktu yang digunakan selama 30 detik

dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel. 7 Norma Penilaian Tes Baring Duduk (Sit Up) Kelompok Umur 10 –
12

Tahun.

Umur 10 s/d 12 tahun Nilai
23 keatas 5
18-22 kali 4
12-17 kali 3
04-11 kali 2
00-03 kali 1
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Sedangkan untuk kriteria penilaian kelompok umur 13-15 tahun dan 16-19

tahun, waktu yang digunakan untuk sit up yaitu selama 60  detik, dengan

kriteria sebagai berikut.

Tabel. 8 Norma Penilaian Tes Baring Duduk (Sit Up) Kelompok Umur
13 – 15 Tahun dan 16 – 19 Tahun.

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai Umur 16 s/d 19 tahun
38 keatas 5 41 keatas
28-37 kali 4 30-40 kali
19-27 kali 3 21-29 kali
08-18 kali 2 10-20 kali
00-07 kali 1 00-09 kali

D. Loncat tegak (vertical jump)

Tes ini   bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Cara

melakukannya yaitu, pertama berdiri menyamping papan sekala dengan

mengangkat tangan keatas ukur tinggi yang didapat, kemudian lakukan

lompatan setinggi mungkin sebanyak tiga kali, tiap lompatan dicatat tinggi

yang diperoleh kemudian ambil yang terteinggi, selisih antara raihan tertinggi

dengan pengukuran yang pertama saat tidak melompat adalah hasil vertical

jump. Dengan kreteria penilaiannya sebagai berikut.

Tabel. 9 Norma Penilaian Tes Loncat Tegak Kelompok Umur 10 – 12
Tahun.

Umur 10 s/d 12 tahun Nilai
46 cm keatas 5
38-45 cm 4
31-37cm 3
24-30 cm 2
Dibawah 24 cm 1
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Tabel. 10 Norma Penilaian Tes Loncat Tegak (Vertical Jump) Kelompok
Umur 13 – 15 Tahun Dan 16 – 19 Tahun.

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai Umur 16 s/d 19 tahun
66 cm keatas 5 73 cm keatas
53-56 cm 4 60-72 cm
42-52 cm 3 50-59 cm
31-41 cm 2 39-49 cm
Dibawah 31 cm 1 Dibawah 39 cm

E. Lari Jarak Sedang

Lari jarak sedang dilakukan untuk mengukur daya tahan paru, jantung, dan

pembuluh darah. Jarak yang ditempuh bergantung pada kelompok umur

masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel. 11 Kategori Lari Jarak Menengah Berdasarkan Kelompok Umur.

Kelompok Umur Jarak

6 s/d 9 Tahun 600 Meter
10 s/d 12 Tahun 600 Meter
13 s/d 15 Tahun 1000 Meter
16 s/d 19 Tahun 1200 Meter

Sedangkan kreteria penilaiannya sebagai berikut.

Tabel. 12 Norma Penilaian Tes Lari Jarak Menengah Kelompok Umur
10 – 12 Tahun.

Umur 10 s/d 12 tahun Nilai
Sd 2’09” 5

2’10”-2’30” 4
2’31”-2’45” 3
2’46”-3’44” 2

Dibawah 3’44” 1
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Tabel. 13 Norma Penilaian Tes Lari Jarak Menengah Kelompok Umur
13 – 15 Tahun  dan Kelompok Umur 16 – 19 Tahun.

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai Umur 16 s/d 19 tahun

Sd 3’04” 5 Sd 3’14”
3’05”-3’53” 4 3’15”-4’25”
3’54”-4’46” 3 4’26”-5’12”
4’47”-6’04” 2 5’13”-6’33”
Dibawah 6’04” 1 Dibawah 6’33”

Untuk menentukan kriteria kebugaran dari santri (teste), maka nilai-nilai yang

diperoleh dari setiap sub-tes dijumlahkan, kemudian hasil dari jumlas

seluruhnya di masukkan kedalam kategori norma Tes Kebugaran Jasmani

Indonesia. Norma tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 14 Norma Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI).

Jumlah nilai Klasifikasi

22 – 25 Baik sekali ( BS )

18 – 21 Baik ( B )

14 – 17 Sedang ( S )

10 – 13 Kurang ( K )

5 – 9 Kurang sekali ( KS )

2.   Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai

macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, not,

sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data
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sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi   dari berbagai

organisasi, hasil-hasil studi, hasil survei, studi historis, dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman, bahwa penelitian di samping menggunakan metode yang

tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dengan proses trianggulasi, yaitu:

1.   Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara (interviuwer) yang

mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang

memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan

menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara

individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik

yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang

dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara

sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (face to face).

Sedangkan interview yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan

yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara

membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanyakan

dalam proses wawancara,  penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum

wawancara. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana
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yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan

sungguh- sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang data individu

dari santri putra pondok pesantren Tri Bakti At-Taqwa Kecamatan Raman

Utara. Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yang berupa

pedoman wawancara atau instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan

yang ditujukan kepada santri Khususnya santri putra pondok pesantren Tri

Bakti At-Taqwa Kecamatan Raman Utara.

2. Pengamatan/Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi

pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat

indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara

sistematik  dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama

mata terhadap kejadian yang berlangsung  dan  dapat dianalisa pada waktu

kejadian itu terjadi.

Dibandingkan metode survey metode observasi lebih obyektif. Metode ini

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap

fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan

perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi

mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman,   pendengaran,

peraba dan pengecap. Dalam penelitian ini diteliti secara langsung bagaimana

tingkat kebugaran jasmai santri putra dengan menggunakan alat pengumpulan

data yang berupa rekaman, gambar, dan cacatan berkala.
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3.   Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode

dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang

sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang

berupa cacatan buku, surat, transkip, majalah, agenda dan sebagainya.

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui

peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah

penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama

karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional

melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun

menolak hipotesis tersebut.

G. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian  dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi

tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. Padanya

terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi

(keragaman).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
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kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus

benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, Kajian data

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data

yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan

untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang

mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut

atau dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu

dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan,

mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian

kualitaif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data

Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
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3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart,

atau garfis, sehingga data dapat dikuasai.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan,

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari

data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi  dapat dilakukan

dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan

terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan

wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-

data, pengumpulan penyajian data, Reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau

penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data.

Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian   data, selain itu

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal

tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode

pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data

tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif.



60

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan

dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan

memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang

diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan

menyeluruh tentang  keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

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

antar fenomena yang diselidiki.

H. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan  data maka peneliti menggunakan beberapa

teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (crebebility). Teknik ini dapat

dilakukan dengan jalan:

a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumant (alat) tidak hanya dilakukan

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan

peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data

yang dikumpulkan.

b. Ketentuan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan

unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut

secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan keikutsertaan

menyediakan lingkup sedangkan ketekunan pengamatan menyediakan

kedalaman.
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c. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan ialah

pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.

a. Kecukupan referensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam

dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-

waktu diadakan analisis dan intepretasi data.

2. Teknik pemeriksaan keteralihan (transferability) dengan cara uraian rinci.

Teknik ini meneliti agar laporan hasil fokus penelitian dilakukan seteliti

dan secermat mungkin yang menggambarkan kontek tempat penelitian

diadakan. Uaraiyannya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu

yang dibutuhkan oleh pembaca agar mereka dapat memahami penemuan-

penemuan yang diperoleh.

2. Teknik pemeriksaan ketergantungan (dependability) dengan cara auditing

ketergantungan. Teknik tidak dapat dilaksanakan bila tidak dilengkapi

dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian.

Pencatatan itu diklasifikaskan dari data mentah sehingga formasi tentang

pengembangan instrumen sebelum auditing dilakukan agar dapat

mendapatkan persetujuan antara auditor dengan auditi terlebih dahulu.

Selain itu Agar data yang diperoleh benar-benar obyektif maka dalam

penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode trianggulasi,

teknik trianggulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar itu untuk    keperluan    pengecekan atau
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membandingkan data. Teknik trianggulasi yang dipakai dalam penelitian

ini adalah teknik trianggulasi sumber. Hal ini sependapat Moleong, yang

menyatakan teknik Trianggulasi yang digunakan adalah pemeriksaan

melalui sumber-sumber lainnya.

Trianggulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang

waktu.

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

I. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap awal ini penulis menyusun proposal penelitian dan membuat

surat ijin penelitian, ini digunakan untuk meminta izin kepada lembaga

yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti pengumpulkan data dengan cara:
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a. Mengukur tingkat kebugaran jasmani santri putra pondok pesantren Tri

Bakti At-Taqwa menggunakan TKJI (Tes Kebugaran Jasmani

Indonesia).

b. Wawancara dengan kepala pondok pesantren yang ada di kecamatan

Raman Utara

c. Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan

d. Menelaah teori-teori yang relevan

2. Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul melalui observasi, wawancara dan

dokumentasi diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa

sesuai tujuan yang diinginkan.

3. Tahap Akhir Penelitian

a. Menyajikan data dalam bentuk diskripsi.

b. Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.


