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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang digunakan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang hasil 

penelitiannya hanya dapat di interprestasikan dengan tepat bila hasil 

kesimpulannya didasarkan pada data yang diperoleh lewat suatu 

proses pengukuran dengan tingginya validitas dan reliabilitasnya, 

dan juga objektif (Azwar, 2016, h. 1).  

 Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa angka-

angka yang berasal dari sebuah pengukuran dengan menggunakan 

skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Penelitian ini melibatkan tiga variabel penelitian, variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel tergantung (Y) : Motivasi Berprestasi 

2. Variabel bebas  :  

a. (X1)  : Interaksi Sosial 

b. (X2)  : Kepercayaan Diri 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional variabel menurut Nurastuti (2007, h. 

125) adalah istilah variabel yang harus mempunyai sebuah rujukan 

empiris yang dapat diukur, dihitung, logis dan dinyatakan dalam 

kriteria operasi yang dapat diuji khusus. Definisi variabel-variabel 

penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesatan dalam 

mengumpulkan alat pengumpulan data. 

 Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini yaitu: 

1. Motivasi Beprestasi 

 Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri 

untuk menggerakkan tingkahlaku seorang individu, untuk 

mencapai kesuksesan yang didapatkan dengan baik sesuai 

dengan kemampuannya. Motivasi berprestasi ini di ukur dengan 

menggunakan skala motivasi berprestasi yang di dasarkan pada 

aspek-aspek motivasi berprestasi yaitu, berani mengambil resiko, 

melakukan evaluasi, bertanggung jawab dan disiplin, tekun, dan 

inovatif. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala motivasi 

berprestasi maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi, begitu 

pula sebaliknya. 

2. Interaksi Sosial 

 Interaksi sosial adalah proses antara individu satu dengan 

yang lain, antar individu dengan kelompok maupun kelompok 

satu dengan lainnya yang saling timbal balik dan saling 

mempengaruhi atau saling mengubah tingkah lakunya satu sama 

lain. Interaksi sosial ini diukur dengan menggunakan skala 
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interaksi sosial yang didasarkan pada aspek-aspek interaksi 

sosial dari dua tokoh. Aspek-aspek interaksi sosial tersebut 

terdiri dari: adanya dua orang pelaku atau lebih, adanya 

hubungan timbal balik antar pelaku, diawali dengan adanya 

kontak sosial, dan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 

Selain ini juga terdiri terdiri dari: aktivitas bersama, identitas 

kelompok, dan imitasi. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari 

skala interaksi sosial maka semakin tinggi pula interaksi sosial, 

begitu pula sebaliknya. 

3. Kepercayaan Diri 

 Kepercayaan diri adalah sikap yang ditanamkan dalam 

diri seseorang untuk berkembang dan maju atas apa yang akan 

dilakukan dan tidak terpengaruh oleh orang lain serta selalu 

memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan 

termasuk dalam kepribadian sesorang yang berfungsi untuk 

membentuk suatu potensi yang dimilikinya. Kepercayaan diri ini 

diukur dengan menggunakan skala kepercayaan diri yang di 

dasarkan pada aspek-aspek yaitu, kemampuan menghadapi 

masalah, bertanggung jawab terhadap keputusan dan 

tindakannya, kemampuan bergaul, dan kemampuan menerima 

kritik. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala 

kepercayaan diri maka semakin tinggi pula kepercayaan diri, 

begitu pula sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik 

dari seluruh objek yang diteliti (Nurastuti, 2007, h. 127). 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah cabang 

olahraga yang masuk di dalam PPLP Provinsi Jawa Tengah 

periode 2015 yang terdiri dari 21 cabang olahraga dengan 258 

atlet. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampling adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan 

cara mencatat atau meneliti sebagian kecil saja dari seluruh 

elemen yang menjadi objek penelitian (Sudijono, 2010, h. 29). 

Lain halnya pendapat Nurastuti (2007, h. 159) sampling adalah 

sebuah proses pemilihan dari beberapa objek atau unsur dalam 

populasi untuk digunakan sebagai sampel yang akan diteliti sifat-

sifatnya. 

 Dalam penelitian ini mengingat populasi sangat luas maka 

perlu adanya pembatasan sampel, adapun pembatasan yang 

dilakukan dengan menggunakan cluster random sampling. 

Cluster random  sampling adalah salah satu bagian dari random 

sampling yang merupakan teknik memilih sebuah sampel dari 

kelompok-kelompok unit-unit kecil, atau cluster (Nazir, 2013, h. 

311). Bila strata sampling merupakan pengkelompokan terhadap 

elemen yang homogen, pengelompokan secara cluster 
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menghasilkan elemen yang heterogen (Nasution & Usman, 2006, 

h. 111).  

 Oleh sebab itu, maka sampel yang akan dipilih untuk 

penelitian ini menggunakan sistem cluster random sampling. 

Sampel yang akan digunakan adalah atlet PPLP Jawa Tengah 

yang berlatih di GOR Jatidiri Semarang terdiri dari 15 cabang 

olahraga dengan 204 atlet, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Data Cabang Olahraga dan Atlet PPLP  

Provinsi Jawa Tengah Periode 2015 

Di GOR Jatidiri Semarang 

NO 
CABANG ALTET 

OLAHRAGA PUTRA PUTRI 

1 Atletik 9 9 

2 Renang 6 6 

3 Gulat 8 0 

4 Sepaktakraw 24 0 

5 Pencak Silat 6 6 

6 Panahan 6 9 

7 Tenis Meja 5 5 

8 Bola Voli 12 12 

9 Sepakbola 22 0 

10 Angkat Besi 5 5 

11 Tinju 8 4 

12 Karate 6 4 

13 Tae Kwondo 8 5 

14 Judo 5 3 

15 Panjat Tebing 3 3 

 
JUMLAH 133 71 

 
TOTAL 204 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode skala. Skala adalah alat 

ukur non-kognitif dengan memiliki bentuk instrumen pengumpulan 

data seperti angket, daftar insian, inventori, dan lain-lainnya (Azwar, 

2016, h. 6).   

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Skala Likert adalah sebuah skala untuk mengukur sikap, 

pendapat, serta persepsi seseorang (Nazir, 2013, h. 338). Skala 

tersebut di bedakan menjadi dua kelompok item (pernyataan), yaitu 

favourable dan item unfavourable. Menurut Azwar (2016, h. 41) 

item favourable yaitu berisi konsep keperilakuan yang sesuai atau 

mendukung atribut yang dikur. Azwar juga menjelaskan mengenai 

item unfavourable yaitu yang isinya bertentangan atau tidak 

mendukung ciri perilaku yang dikehendaki oleh indikator 

keperilakuannya. 

 Dalam penelitian ini terdapat tiga skala. Skala yang pertama 

mengungkap motivasi berprestasi dengan 40 item, skala yang kedua 

mengungkap interaksi sosial dengan 42 item, dan skala yang ketiga 

dalam penelitian ini mengungkap kepercayaan diri dengan 32 item. 

Dari ketiga skala di atas maka peneliti membuat alternatif jawaban 

yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada 

pernyataan  favourable untuk jawaban SS skor 4, S skor 3, TS skor 
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2, STS skor 1; dan pada pernyataan unfavourable SS skor 1, S skor 

2, TS skor 3, STS skor 4. 

 Berikut penjelasan skala yang akan digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Skala Motivasi Berprestasi 

 Skala ini digunakan untuk mengukur motivasi berprestasi 

pada atlet PPLP Jawa Tengah. Skala motivasi berprestasi yang 

digunakan terdiri dari aspek-aspek motivasi berprestasi yaitu, 

berani mengambil resiko, melakukan evaluasi, bertanggung 

jawab dan disiplin, tekun, dan inovatif. 

 Berdasarkan aspek-aspek motivasi berprestasi di atas, 

maka skala yang digunakan berisi 40 item pernyataan, yang 

terdiri dari 20 item favourable dan 20 item unfavourable. 

Rancangan skala motivasi berprestasi sebagai berikut : 

Tabel 4 

Blue Print Skala Motivasi Berprestasi 

Aspek 

Motivasi 

Berprestasi 

Jumlah Item Total  

Item 
Favourable  Unfavourable  

Berani mengambil 

resiko 

4 4 8 

Melakukan 

evaluasi 

4 4 8 

Bertanggung jawab 

dan disiplin 

4 4 8 

Tekun  4 4 8 

Inovatif 4 4 8 

Total Item 20 20 40 
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2. Skala Interaksi Sosial 

 Skala ini digunakan untuk mengukur interaksi sosial pada 

atlet pelajar Jawa Tengah. Skala interaksi sosial yang dugunakan 

terdiri dari aspek-aspek interaksi sosial dari dua tokoh. Aspek-

aspek interaksi sosial tersebut terdiri dari: adanya dua orang 

pelaku atau lebih, adanya hubungan timbal balik antar pelaku, di 

awali dengan adanya kontak sosial, dan mempunyai maksud dan 

tujuan yang jelas. Selain ini juga terdiri terdiri dari: aktivitas 

bersama, identitas kelompok, dan imitasi. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dari skala interaksi sosial maka semakin tinggi 

pula interaksi sosial, begitu pula sebaliknya. 

 Berdasarkan aspek-aspek motivasi berprestasi di atas, 

maka skala yang digunakan berisi 42 item pernyataan, yang 

terdiri dari 21 item favourable dan 21 item unfavourable. 

Rancangan skala interaksi sosial sebagai berikut : 
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Tabel 5 

Blue Print Skala Interaksi Sosial 

Aspek 

Interaksi 

Sosial 

Jumlah Item Total  

Item Favourable  Unfavourable  

Adanya dua orang 

pelaku atau lebih 

3 3 6 

Adanya hubungan 

timbal balik antar 

pelaku 

3 3 6 

Di awali dengan 

adanya kontak 

sosial 

3 3 6 

Mempunyai 

maksud dan 

tujuan yang jelas 

3 3 6 

Aktivitas bersama 3 3 6 

Identitas 

kelompok 

3 3 6 

Imitasi 3 3 6 

Total Item 21 21 42 

 

3. Skala Kepercayaan Diri 

 Skala ini digunakan untuk mengukur kepercayaan diri 

pada atlet PPLP Jawa Tengah. Skala kepercayaan diri yang 

digunakan terdiri dari aspek-aspek kepercayaan diri yaitu, 

kemampuan menghadapi masalah, bertanggung jawab terhadap 

keputusan dan tindakannya, kemampuan bergaul, dan 

kemampuan menerima kritik. 

 Berdasarkan aspek-aspek motivasi berprestasi di atas, 

maka skala yang digunakan berisi 32 item pernyataan, yang 
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terdiri dari 16 item favourable dan 16 item unfavourable. 

Rancangan skala kepercayaan diri sebagai berikut : 

 

Tabel 6 

Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

Aspek 

Kepercayaan 

Diri 

Jumlah Item Total  

Item 
Favourable  Unfavourable  

Kemampuan 

menghadapi 

masalah 

4 4 8 

Bertanggung jawab 

terhadap keputusan 

dan tindakannya 

4 4 8 

Kemampuan 

bergaul  

4 4 8 

Kemampuan 

menerima kritik 

4 4 8 

Total Item 16 16 32 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

 Validitas adalah salah satu yang utama yang harus 

dimiliki oleh setiap alat ukur. Validitas dalam pengertian umum 

yaitu ketepatan dan kecermatan instrumen dalam menjalankan 

fungsi ukurnya. Artinya bahwa validitas dapat menunjukkan 

sejauhmana skala mampu mengungkapkan secara akurat dan 

teliti dari data yang diperoleh mengenai atribut yang sudah 

dirancang untuk mengukurnya. Skala yang hanya dapat 

mengukur sebagian dari atribut yang sudah ditentukan, dikatakan 
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sebagai skala yang fungsinya tidak valid. Validitas sangat erat 

berkaitan dengan tujuan ukur, oleh sebab itu skala hanya dapat 

menghasilkan data yang valid untuk satu tujuan ukur yang 

spesifik pula (Azwar, 2016, h. 10). 

 Menurut Azwar (2016, h. 93) bahwa untuk memvaliditasi 

suatu alat ukur seperti skala, korelasi antar skor dikorelasikan 

setiap itemnya dengan skor total item. Pengujian validitas 

dengan cara tersebut di namakan validitas berdasarkan pada 

kriteria dalam (internal criterion).  

 Penelitian kali ini menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Karl Person. Korelasi Karl Person mendasari 

terhadap perhitungan angka-angka kasar yang apa adanya (Hadi, 

2015, h. 254) dan untuk menghindari over estimate (kelebihan 

bobot), yang akan menyebabkan angka korelasi yang diperoleh 

menjadi lebih besar.  

  

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 Reliabilitas dari suatu alat ukur mengacu kepada 

kepercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang mengandung 

makna mengenai seberapa tinggi kecermatan pengukuran 

(Azwar, 2016, h. 111). Ada berbagai formula yang digunakan 

dalam pendekatan tersebut, salah satunya formula yang 

digunakan dalam pengujian reliabilitas skala pada penelitian ini 

digunakan teknik koefisien Alpha Cronbach. 

 



54 

 

 

 

G. Metode Analisis Data 

 Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini oleh 

peneliti yaitu : 

1. Hipotesis Mayor 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini, menggunakan 

teknik analisis regresi dua prediktor karena di dalam penelitian 

ini terdapat satu variabel tergantung dan dua variabel bebas. 

Teknik analisis regresi adalah bentuk hubungan antara dua 

peubah atau lebih khususnya hubungan antara peubah-peubah 

yang mengandung sebab akibat (Wibisono, 2009, h. 529). 

2. Hipotesis Minor 

 Pengujian hipotesis minor pada penelitian ini, 

menggunakan perhitungan Korelasi Product Moment yang 

dikembangkan oleh Karl Person. Teknik Korelasi Product 

Moment adalah salah satu teknik untuk mengetahui korelasi antar 

dua variabel (Sudijono, 2010, h. 190). Pada penelitian Korelasi 

Product Moment digunakan untuk menguji dua hipotesis minor.




