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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Sugiyono (2012:2) mengemukakan bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian untuk 

menjawab masalah penelitian dengan menggunakan metode dan alat tertentu.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

(qualitative researche). Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang 

diungkapkan Bogdan dan Taylor (L.J. Maleong, 2011:4). Sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari perilaku yang dapat diamati. Selain itu, metode penelitian kualitatif 

menurut Syaodih Nana (2007:60) adalah cara untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual atau kelompok. Dalam mengumpulkan, 

mengungkapkan berbagai masalah tujuan yang dicapai maka, penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis.  
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Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme yang biasanya digunakan 

untuk meneliti kondisi yang objektif yang alamiah dimana peneliti berperan 

sebagai instrumen kunci. Sementara itu Nawawi dan Martini (1994:7) 

mendefinisikan keadaan yang objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimna mestinya yang  kemudian diiringi 

dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis 

tersebut. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lapangan Desa Yosomulyo 21C Metro untuk 

penelitian siswa SSB Amor Junior Metro dan di Lapangan Kalpataru 

Kemiling Bandar Lampung. Tempat Penelitian ini dipilih dengan alasan 

Lapangan Desa Yosomulyo dan Lapangan Kalpataru merupakan tempat 

dimana siswa SSB Amor Junior dan siswa SSB Catur Tunggal berlatih 

sepakbola. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 16 September 2014 s/d 15 November 2014, 

pada setiap hari rabu sore dan minggu pagi. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1.  Populasi 
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Riduan(2004:55)memberikan pengertian bahwa, populasi merupakan objek 

atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Arikunto (1997:108) 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini adalah 

pemain sepakbola Catur Tunggal 18 pemain dan pemain sepakbola Amor 

Junior 16pemain. Maka populasi pemain sepakbola Catur Tunggal Bandar 

Lampung dan Ammor Junior Metro di bawah usia 12 tahun adalah 34 

pemain. 

 

2.  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

1997:109). Akan tetapi dalam penelitian ini semua populasi dijadikan 

sample Arikunto ( 1997:108 ) apabila seseorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan 

penelitian populasi. Sample dalam penelitian ini menggunakan sample total 

atau populasi sample. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Dari sisi setting maka data dikumpulkan 

dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Sementara dari sisi sumber 

maka, data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data 

lebih banyak dilakukan dengan Tes Kebugaran Jasmani Indonesia, angket 

(kuisioner) dan dokumentasi.  
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1. Tes Kebugaran Jasmani indonesia (TKJI),digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai tingkat kebugaran jasmani pemain dengan menggunakan tes. 

2. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai referensi 

seperti buku literatur, surat kabar, arsip dan dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian. 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. 

3. Wawancara, wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian 

kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informan 

secara langsung. Selain itu wawancara merupakan cara untuk mengetahui 

deskriptif  lingkungan sosial budaya dari ke dua sekolah sepakbola dan 

perbedaan dari masing- masing sekolah sepakbola. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara kepada pemilik sekolah sepakbola, pelatih 

dan pemain.  
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E. Instrumen Penelitian 

 

Tes merupakan suatu alat (instrument) pengumpulan data atau informasi 

tentang atau status sesuatu yang digunakan dengan setandar tertentu (Suharsimi 

Arikunto, 1998:138).  Dengan demikian, instrumen yang digunakan berbentuk 

tes terstandar (standardized test) yakni tes yang telah tersedia dan teruji 

keandalanya yakni Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI). 

Rangkaian tes kebugaran jasmani indonesia usia 10-12 tahun terdiri dari: 

a. Lari cepat 60 meter 

b. Gantung siku tekuk (tahan pull up) 

c. Baring duduk 30 detik (shit up) 

d. Loncat tegak (vertical jump) 

e. Lari 600 meter 

 

Kesahihan rangkaian tes : 

Rangkaian tes untuk anak umur 10-12 tahun mempunyai nilai reliabelitas : 

a. Untuk putra 0,911 

b. Untuk putri 0,942 

Rangkaian tes untuk anak umur 10–12 tahun mempunyai nilai validitas : 

a. Untuk putra 0,884 

b. Untuk putri 0,897 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian kualitatif proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke 

lapangan, kemudian selama dilapangan dan sesudah dilapangan sebagaimana 
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yang diungkapkan Sugiyono (2008:90) bahwa analisis telah dimulai sejak 

dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlanjut sampai penulisan hasil penelitian. Sementara itu, analisis data 

menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong  L. J (2011:248) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang apat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oleh karena iu, 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni proses mengumpulkan 

data yang didapatkan  melalui Tes kebugaran jasmani indonesia, wawancara, 

dan dokumentasi serta berbagai bahan lain yang tentunya berkaitan dengan 

lingkungan sosial budaya. 

 

G. Verifikasi Data 

 

Verifikasi data dalam peneltian kualitatif sangat diperlukan untuk menguji 

ataupun memeriksa akurasi data yang telah dikumpulkan dari proses penelitian 

ini berlangsung. Verifikasi data bisa dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung. Menurut Creswell (2010:285) bahwa verifikasi dalam penelitian 

kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian 

dengan menerapkan  prosedur-prosedur terentu. Lebih lanjut Creswell 

(1998:201-203) membagi prosedur penelitian sebagai berikut : 

1. Perpanjangan waktu  kerja dan observasi yang gigih (prolonged engagement 

dan persisten observation) di lapangan termasuk mebangun kepercayaan 

dengan  para partisipan, mempelajari budaya, dan mencek informasi yang 

saling berasal dari distorsi yang dibuat oleh peneliti atau informan. Di 
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lapangan si peneliti membuat keputusan-keputusan apa yang 

penting/menonjol untuk dikaji, relevan dengan maksut kajian, dan perhatian 

untuk difokuskan. 

2. Triangulasi (triangulation) menggunakan seluas-luasnya sumber-sumber 

yang banyak dan berbeda, metode-metode, dari para peneliti, dan teori-teori 

untuk menyediakan bukti-bukti yang benar (corroborative evidence). 

3. Review sejawat, (Perr review) atau briefing menyiapkan suatu cek eksternal 

dari proses penelitian, teman sejawat itu menanyakan pertanyaan-

pertanyaan sulit tentang metode, makna dan interpretasi penelitian dari 

peneliti. 

4. Klarifikasi bias peneliti(clarifying researcher bias) sejak awal dari 

penelitian adalah penting sehingga pembaca memahami posisi peneliti dan 

setiap biasa atau asumsi-asumsi yang berdampak pada penelitian. Dan 

klarifikasi ini, peneliti mengomentari pengalaman-pengalaman sebelumnya, 

bias-bias, prasangka-prasangka, dan orientasi-orientasi yang mungkin 

membentuk interpretasi-interpretasi dan pendekatan kajian. 

5. Cek anggota (member checks) peneliti mengumpulkan/mencari/memohon 

(solicit) pandangan-pandangan para informan tentang kredibelitas dari 

temuan-temuan dan interpretasi-interpretasi. 

Sementara itu, verifikasi data menurut Nasution (2003:105)diperlukan untuk 

membuktikan hasil yang diamati sudah sesuai kenyataan dan memang 

sesuai dengan sebenarnya ada atau kejadiannya. Untuk memverifikasi data 

penelitian ini, maka penulis menggunakan strategi sebagai berikut : 

a) Triangulasi (triangulate) 
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Triangulasi merupakan proses pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang sudah 

ada. Triangulasi menurut creswell (2010:286) adalah tehnik mengumpulkan 

sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang 

berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk 

membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Proses pengumpulan data 

dengan pendekatan triangulasi, peneliti selain mengumpulkan data tetapi 

sekaligus juga menguji data kredibilitas yang ada dari berbagai sumber yang 

dimaksud. 

 

Menurut staindback Sugiyono(2007:85) bahwa teknik triangulasi dalam 

penelitian bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena 

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah 

ditemukan. Kebenaran data yang dimaksut valid atau tidak maka harus 

dibandingkan dengan data lain yang diperoleh dari sumber lain. Oleh karena 

itu maka dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengecakan terhadap 

validitas data yang  telah diperoleh dengan mengkonfirmasi antara 

data/informasi yang diperoleh dari sumber lain yaitu tokoh masyarakat.  

b) Member Checking 

Memeber checking pada validasi data dalam penelitian kualitatif  bertujuan 

untuk mengetahui akurasi data hasil penelitian. Prose ini dapat dilakukan 

dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi kehadapan  

partisipan untuk mengecek apakah laporan/deskripsi/tema tersebut sudah 

akurat. Sejalan dengan itu member checking diungkapkan oleh Wiliam 
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Wiersma (Sugiyono, 2007:129) adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh penulis kepada pemberi data. 

  

Dengan demikian, proses member check dalam validasi data penelitian ini 

ditujuukan untuk mengungkapkan kesesuaian informasi atau data yang 

diperoleh peneliti dari para informan selama penelitian berlangsung, apakah 

sesuai dengan pendapat mereka sehingga data dimaksut dapat 

dirampungkan sebagai hasil akhir dari penelitian. 

c) Expert Opinion 

Dalam tahap ini pemantapan hasil akhir dengan cara peneliti harus 

mengkonsultasikan hasil temuan di lapangan atau data lapngan kepada para 

ahli di bidangnya termasuk pembimbing. Proses ini di maksutkan untuk 

peneliti mendapatkan arahan, masukan sehingga kevalidan data yang 

kemudian dirampungkan dalam bentuk penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


