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BAB III  
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Moleong (2016: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk menafsirkan fenomena 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 alamiah.  

Arikunto (2014: 3) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain. 

Muktar (2013: 29) berpendapat penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara 

objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung 

oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. 

Penelitian ini mempunyai maksud untuk mengetahui dan menemukan informasi 

sebanyak-banyaknya dan memberikan gambaran tentang manajemen sarana dan 

prasarana Penjasorkes SD Negeri di Kota Bengkulu.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 19 Kota Bengkulu, SD Negeri 02 Kota 

Bengkulu, dan SD Negeri 07 Kota Bengkulu. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan 24 November 2018. 
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C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki data 

penelitian. Adapun yang diambil sebagai subjek penelitian adalah pihak-pihak yang 

bertanggung jawab, benar-benar menguasai, mengetahui, dan terlibat dalam 

kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan 

penghapusan sarana dan prasarana Penjasorkes. Subjek yang dimaksud, yaitu: 

kepala sekolah, staf sarana dan prasarana, dan guru Penjasorkes. 

Table 3. Sampel Informan 
Nama Sekolah Informan Jumlah 

SD Negeri 19 Kota Bengkulu 1. Kepala sekolah 
2. Staf sarana dan prasana 
3. Guru Penjasorkes 

1 orang 
1 orang 
1 orang 

SD Negeri 02 Kota Bengkulu 1. Kepala sekolah 
2. Staf sarana dan prasana 
3. Guru Penjasorkes 

1 orang 
1 orang 
1 orang 

SD Negeri 07 Kota Bengkulu 1. Kepala sekolah 
2. Staf sarana dan prasana 
3. Guru Penjasorkes 

1 orang 
1 orang 
1 orang 

Jumlah total  9 orang 
 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

memperoleh data dan informasi di antaranya meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun data yang diambil adalah data yang memiliki hubungan 

dengan manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes di SD Negeri Kota 

Bengkulu 

 

 



53 
 

a. Observasi 

Sukmadinata (2009: 220) mengungkapkan bahwa observasi atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadapat kegiatan yang sedang berlangsung.  

Herdiansyah (2013: 131) menyatakan observasi adalah sebagai suatu proses 

melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara 

sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti datang langsung 

ke lokasi dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati 

dalam penelitian ini adalah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Penjasorkes, dan kondisi sarana dan prasarana Penjasorkes. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dan informasi 

dengan cara melakukan interview langsung kepada pihak yang 

berkepentingan dalam keperluan peneliti untuk mendapatkan data dan 

informasi. Moleong (2016: 186) menjelaskan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Sementara Sugiyono (2015) mengatakan bahwa wawancara adalah suatu 

teknik pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap responden melalui 

instrumen pertanyaan tertulis, baik melalui wawancara terstuktur maupun 

tidak terstruktur. 
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 Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara model ini merupakan wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

bersifat sistematis, namun lengkap dan dapat digunakan untuk pengumpulan 

data penelitian (Sugiyono, 2015: 197). 

 Pedoman wawancara peneltian ini hanya garis besar permasalahan 

yang ditanyakan. Hal ini untuk menggali data mengenai manajemen sarana 

dan prasarana Penjasorkes yang meliputi perencanaan, pengadaa, 

pendistribusian, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, staf sarana dan prasarana, dan 

guru Penjasorkes. 

c. Studi dokumentasi 

 Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata 2009: 221). Sugiyono (2015: 329) 

menyatakan bahwa dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data tambahan, atau data pendukung melalui dokumen-

dokumen yang ada kaitanya dengan penelitian. 

 Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, dan fotocopy dokumen-

dokumen hasil kerja atau kegiatan yang telah dilakukan dan belum dilakukan 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana Penjasorkes yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, penggunaan, 

pemeliharaan, dan penghapusan. 
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2. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2015: 305) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih 

memudahkan peneliti dalam menentukan hasil penelitian secara cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrument penelitian 

dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Hal 

tersebut dikarenakan pada penelitian kualitatif perlu instrument yang bersifat 

fleksibel untuk menggali informasi lebih mendalam.  

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi sehingga instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pedoman panduan observasi (pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian), pedoman panduan wawancara (yang berisikan pertanyaan-

pertanyaan mendalam tentang manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes), 

dan dokumentasi (berupa foto dan data primer dokomen lainnya terkait aktivitas 

manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes SD Negeri di Kota Bengkulu). 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sugiyono (2015: 92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data 

adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa 

untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability), uji dependabilitas 

(dependability) dan terakhir uji obyektivitas (confirmability). 
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1. Uji Kredibilitas 

Uji Kredibilitas (credibility) merupakan uji kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012: 266). Moleong (2016: 324) 

menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama 

untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan 

penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian 

terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.  

Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (credibility) peneliti 

menggunakan triangulasi. Moleong (2016: 330) menjelaskan bahwa triangulasi 

adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa 

triangulasi sebagai pembanding data. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015: 372) 

triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, 

dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data penelitian yang diperoleh. 

 

 

 
 
 

Gambar 3. Triangulasi Data (Sugiyono, 2015: 331) 
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Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber. Sugiyono (2015:373) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya 

membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan 

wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang 

dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, 

penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini. 

2. Uji Transferabilitas (Transferability) 

Sugiyono (2015: 376) menjelaskan bahwa uji transferabilitas 

(transferability) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam 

penelitian kualitatif.  Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian 

Moleong (2016: 324) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan 

empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima.  

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya 

peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis 

terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan 

sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain 

dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada 

penelitian ini diambil. 
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3. Uji Dependabilitas (Dependability) 

Prastowo (2012: 274) uji Dependabilitas (Dependability) ini sering disebut 

sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam 

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses didalam penelitian. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015: 

377) bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala 

keseluruhan proses penelitian. 

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara 

peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing 

akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan 

berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan 

dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian. 

4. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (Confirmability) 

Sugiyono (2015: 377) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan 

uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif 

apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Prastowo (2012: 275) 

mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian 

yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.  

Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat 

tentang manajemen sarana dan prasaran Penjasorkes di SD Negeri Kota 

Bengkulu. Prastowo (2012: 276) menjelaskan bahwa ada empat teknik untuk 

melaksanakan uji konfirmabilitas, yaitu: 1) meningkatkan ketekunan, 2) 
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triangulasi, triangulasi sumber, 3) diskusi teman sejawat, 4) menggunakan bahan 

referensi. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data 

model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2015). Langkah-langkah analisis data 

tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:  

 

 

 
 
 
 
Gambar 4: Analisis Data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. 

Sugiyono (2015: 337) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami 

yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri 

oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah 

catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang 

dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, 

dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap 
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pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, 

selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data 

yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid. 

2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Sugiyono (2015: 338) mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses 

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang 

diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, 

selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan 

bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan 

mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. 

Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan 

tertata rapih.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Sugiyono (2015: 341) menjelakan bahwa maksud penyajian data yaitu data 

dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, 

kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di 

lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam 

menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk 

menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana 

sehingga lebih mudah untuk dipahami.  

Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka 

peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak 
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sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut 

sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data 

tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam 

pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan 

melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang 

dianggap masih kurang. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion, Drawing/ Verifying) 

Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. 

Sugiyono (2015: 345) mengukapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha 

untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab 

akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Tahap selanjutnya peneliti 

melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data 

dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


