
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Moleong (2010:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode ilmiah.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut

mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik

(utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke

dalam variabel ataiu hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari

suatu keutuhan.Menurut Kirk dan Miller dalam moeleong (2010:4), penelitian

Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya

maupun dalam peristilahnya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya
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penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif untuk

menggambarkan proses penyelenggaraan Program Pembinaan Olahraga Prestasi

di Provinsi Lampung Tahun 2013

B. Fokus Penelitian

Pada masalah penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Adapun maksud

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu

pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan fokus itu

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar

(inclusion-exlusion criteria)suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan

(Moleong, 2010:93-94). Oleh karena itu, peneliti memberikan pembatasan

penelitian melalui fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada :

menggambarkan dan menganalisa implementasi Program Pembinaan Olahraga

Prestasi di Provinsi Lampung dengan model implementasi George C. Edward III.

Indikator-indikator model tersebut adalah

1. Komunikasi

a. Transmisi, Penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan

Pembinaan Olahraga Prestasi kepada Atlit sebagai sasaran Program

Pembinaan Olahraga prestasi di Provinsi Lampung .

b. Kejelasan, Kejelasan penyampaian informasi tentang proses

pembinaan olahraga prestasi meliputi kegiatan rutin latihan yang

dijalankan dalam pembinaan.
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c. Konsistensi, Konsistensi dalam melaksanakan program pembinaan ,

yaitu tentang pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi

berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.

2. Sumber Daya (Resources)

a. Staff Apakah cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan

keterampilan untuk melaksanakan Program Pembinaan Olahraga

Prestasi di Provinsi Lampung

b. Informasi Apakah memadai atau relevan untuk keperluan

implementasi. Informasi meliputi kegiatan dan Latihan rutin pada

Atlit Olahraga Prestasi

c. Wewenang Apakah kewenangan yang dimiliki implementor tepat

untuk melaksanakan kebijakan program Pembinaan Olahraga

Prestasi di Provinsi Lampung

d. Fasilitas Apakah fasilitas yang dimiliki dalam melaksanakan program

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan

program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung.

3. Disposisi (Disposition)

Sikap Para Pelaksana dalam menjalankan Program Pembinaan Olahraga

Prestasi di Provinsi Lampung



39

4. Struktur birokrasi

a. Standar Operation Procedure (SOP) Penggunaan Prosedur

Pengoperasian Standar (SOP) dalam menjalankan kebijakan program

Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung

b. Fragmentasi Koordinasi antar penanggung jawab dan pelaksana

program Pembinaan Olahraga Prestasi Lampung yaitu melalui

Penanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

dan pelaksana kebijakan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)

C. Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2012 : 216) Purposive

adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu

dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di dalam

lingkup wilayah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai

penanggung jawab Keolahragaan di Provinsi Lampung dan Pada Pusat

Pendidikan dan Latiahan Pelajar (PPLP) sebagai pelaksana Program Pembinaan

Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, kenyakinan, perasaan, hasil

pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan
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sehubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis,

yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa kata-kata, tindakan informan yang berkaitan dengan

fokus penelitian, yang merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama

berada di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil

wawancara peneliti dengan informan. Data primer ini diperoleh peneliti

selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara

mendalam dan observasi mengenai Implementasi Program Pembinaan

Olahraga Pretsai di Provinsi Lampung

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Adapun data

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi

Lampung

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah

kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data

merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan
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sebagai acauan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan

masalah dan fokus penelitian (Moleong, 2010 : 157).

a. Informan

Sumber data ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam

permasalahan Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di

Provinsi Lampung Tahun 2013.Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Nama Informan

No. Nama Informan dan Jabatan Tanggal
Wawancara

1. Drs.Sunarso (Kepala Bidang
Olahraga di Dinas Pemuda
dan Olahraga serta
Pernanggung jawab PPLP
Provinsi Lampung)

12 Mei 2014

2. Rosyidi S.E (Kepala Seksi
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Prestasi di Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Lampung )

13 Mei 2014

3. Ir.Hendramin (Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Lampung)

16 Mei 2014

4. Mardiningsih, S.Sos ( Kepala
Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi
Lampung )

20 Mei 2014

5. Drs. Sumardi ( Kepala Tata
usahaan PPLP )

4 Juni 2014

6. Yulianto, S.Pd ( Pelatih
Panahan PPLP ) dan Edy
Santoso ( Pelatih Angkat besi
PPLP )

9 Juni dan 11 Juni
2014

7. Andree Firmansyah dan
Ahmad Irfan Fitriyadi ( Atlit
Panahan PPLP )
Vicky (Atlit Angkat Besi )

9 Juni dan 11 Juni
2014

Sumber : diolah peneliti, 2014
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b. Dokumen-Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang berhubungan

dengan penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi: Undang-

undang, Peraturan Daerah, catatan-catatan, arsip-arsip, foto dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Program Pembinaan Olahraga

Prestasi di Provinsi Lampung

Tabel 3.2 Dokumentasi

No. Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional

2. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi lampung

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013

4 Tupoksi Dinas Pemuda Dan Olahraga dan Uraian Tugas Tanggung
jawab Pengurus Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi
Lampung

5 Daftar Presatasi, Jumlah Atlit dan Pelatih PPLP

Sumber : diolah peneliti, 2014

3.1 Gambar Asrama Putri PPLP 3.2 Gambar Asrama Putra PPLP
3.3 Gambar Latihan Atlit
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3.4 Gambar Fasilitas Latihan Angkat Besi 3.5 Gambar Fasilitas Kamar tidur PPLP

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk untuk mengumpulkan data primer dari informan

terkait penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan wawancara ini, alat yang

digunakan adalah alat perekam dan dilengkapi dengan catatan-catatan kecil

peneliti.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan

informasi berupa surat-surat, peraturan daerah, instruksi Presiden, dan lain

sebagainya. Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini

yaitu data-data yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Program

Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung Tahun 2103

3. Observasi (Pengamatan)

Dalam teknik ini, data-data yang ingin didapatkan yaitu berupa keadaan

lokasi penelitian, kegiatan manusia terkait penelitian, serta situasi sosial yang

ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang akan peneliti amati adalah
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Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung

Tahun 2013. Selain itu hal lainnya yang ingin peneliti ketahui adalah

mengenai sumber daya manusia, struktur oganisasi, lingkungan pekerjaan,

serta sarana dan prasarana yang menjadi indikator penyebab kurang

maksimalnya program ini dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:335) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono

(2012:337), bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif meliputi

tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Reduksi

data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dianalisa melalui

tahapan penajaman informasi, penggolongan bedasarkan kelompoknya,

pengarahan atau diarahkan dari arti data tersebut.
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b. Penyajian Data

Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut. Pada penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam

bentuk teks naratif, gambar dan tabel. Penyajian data dilakukan dengan

mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta

menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah dilakukan verifikasi

secara terus-menerus, sejak awal memasuki lapangan dan selama proses

penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari

pola tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:366), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif

meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria

derajat kepercayaan (credibility), penerapan derajat kepercayaan (credibility)

pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif.

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat
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kepercayaan (credibility) hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan (credibility) ini menggunakan

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan suatu  yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu. Triangulasi dianggap sebagi

cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan

yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang

berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian

ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memeriksa temuan di

lapangan dengan membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori

yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Uji Keteralihan

Nilai transfer dalam hal ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena

itu, dalam penelitian ini data-data harus diuraikan secara rinci, jelas, dan

sistematis agar dapat dipahami pembaca. Sehingga pembaca memperoleh

gambaran mengenai pengaplikasian hasil penelitian ini. Upaya untuk

memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data

(terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan

3. Uji Kebergantungan

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap

keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji kebergantungan
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dilakukan dengan cara peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing

atas data-data yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian

berlangsung.

4. Uji Kepastian

Uji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang

dilakukan dalam penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep

objektivitas. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti

akan berdiskusi dengan pembimbing dan informan terhadap kebenaran data,

dan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang didapat.


