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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memahami 

tempat atau kancah penelitian serta mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan agar kegiatan penelitian berjalan lancar. Penelitian ini 

dilaksanakan di Lemkari Banjarmasin Dojo Prestasi. Pengurus Kota 

Lemkari Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3 Daftar Pengurus Kota Lemkari Banjarmasin 

Jabatan Nama 

Ketua Harry Budiman, SE 

Sekretaris Hunafa Rahmatika Fauzi, S.Pd 

Bendahara M. Subhan Rahmatullah 

Bidang Pembinaan Prestasi 
S. Masriadi (ketua) 

Bambang Sugiono (anggota) 

Bidang Perlengkapan 
Muhammad Isba (ketua) 

Baidillah, S.Pd (anggota) 

Bidang Publikasi dan Informasi 
Taufik Rahman (ketua) 

Eko Dina Permadi (anggota) 

 

Dojo Prestasi merupakan salah satu dari 25 Ranting yang 

dinaungi oleh Lemkari Banjarmasin. Dahulu, Dojo Prestasi dikenal 

dengan nama Ranting Lanal. Dojo Prestasi beranggotan 30 orang atlet 

karate yang dilatih oleh Sensei Bambang dan Sensei Riyadi. Dojo 
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Prestasi dibentuk agar pembinaan prestasi atlet Lemkari Banjarmasin 

dapat dipusatkan pada satu tempat. Hal ini dimaksudkan agar pada 

saat menjelang pertandingan atlet benar-benar telah siap untuk 

mengikuti pertandingan karena memang telah dibina dan fokus untuk 

meraih prestasi. Atlet Dojo Prestasi melakukan latihan rutin setiap hari 

Senin, Rabu dan Jumat pukul 20.00 - 22.00 WITA di Jalan Ahmad 

Yani kilometer 1 nomor 1 Kecamatan Banjarmasin Timur. 

Dojo Prestasi dibentuk khusus untuk mempersiapkan dan 

membina atlet-atlet baik dari segi fisik maupun mental yang akan 

mengikuti pertandingan-pertandingan karate baik di tingkat provinsi 

maupun tingkat nasional. Atlet yang dapat bergabung dengan Dojo 

Prestasi merupakan atlet-atlet pilihan yang sebelumnya telah diseleksi 

melalui pertandingan-pertandingan yang diadakan antar ranting. Atlet 

yang telah menjuarai pertandingan tersebut dinilai memiliki potensi 

yang baik dan dari segi mental pun telah terbentuk mental petarung 

yang pantang menyerah. Kriteria lain untuk dapat bergabung dengan 

Dojo Prestasi adalah atlet tersebut minimal telah bersabuk biru. Atlet 

yang telah bersabuk biru artinya atlet tersebut telah mengetahui dan 

memahami semua dasar-dasar gerakan dalam karate. 

Atlet-atlet Lemkari Dojo Prestasi  diketahui memiliki motivasi 

berprestasi yang cukup baik, hal ini terlihat dari ciri-ciri yang 

ditunjukkan, seperti tanggung jawab pribadi, berorientasi sukses dan 

kebutuhan akan umpan balik (feedback). Prestasi-prestasi yang 

pernaih diraih oleh atlet Dojo Prestasi diantaranya adalah juara umum 

Danlanal Cup V 2009 se-Kalimantan Selatan, juara umum Danlanal 
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Cup VI 2011 se-Kalimantan Selatan, juara umum Danlanal Cup VII 

2013 se-Regional Kalimantan, Jawa dan Bali, juara umum Danlanal 

Cup VIII 2014 se-Indonesia, juara umum Danlanud Cup I 2014 se-

Kalimantan Selatan dan juara umum Danlanud Cup II 2016 se-

Kalimantan Selatan. 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih 

Lemkari Banjarmasin sebagai tempat penelitian adalah: 

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan masalah 

mengenai motivasi berprestasi dan fear of failure pada atlet karate 

Lemkari Banjarmasin Dojo Prestasi. 

2. Belum pernah diadakan penelitian serupa pada atlet karate 

Lemkari Banjarmasin Dojo Prestasi. 

3. Adanya relasi yang telah terjalin dengan baik antara peneliti 

dengan atlet dan pengurus Lemkari Banjarmasin. 

4. Kesediaan Lemkari Banjarmasin untuk menjadi tempat penelitian. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka 

peneliti memustuskan untuk mengadakan penelitian dengan populasi 

yang digunakan adalah seluruh atlet Lemkari Banjarmasin Dojo 

Prestasi. 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, ada dua macam alat ukur yang 

digunakan, yaitu skala motivasi berprestasi dan skala fear of 

failure. Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-

aspek dari setiap variabel yang nantinya akan digunakan untuk 
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menyusun skala psikologi sesuai dengan teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya. 

a. Skala Motivasi Berprestasi 

   Skala ini digunakan untuk mengungkap tinggi atau 

rendahnya motivasi berprestasi pada atlet karate dilihat dari 

skor yang diperoleh oleh setiap subyek (atlet). Semakin tinggi 

skor yang diperoleh dari skala motivasi berprestasi, artinya 

semakin tinggi pula motivasi berprestasi pada diri atlet 

tersebut. 

   Penyusunan skala motivasi berprestasi disusun 

berdasarkan aspek-aspek, yaitu bertanggung jawab, kebutuhan 

akan umpan balik, pemilihan tugas yang moderat, kreatif-

inovatif dan berorientasi sukses. Pada skala motivasi 

berprestasi terdapat 30 item yang terdiri dari 15 item 

favourable dan 15 item unfavourable dengan distribusi 

sebaran item sebagai berikut: 
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Tabel 4 Distribusi Sebaran Item Skala Motivasi Berprestasi 

Aspek 
Item 

        Jumlah 
        Favourable Unfavourable 

Bertanggung jawab                5, 6, 16        9, 18, 21              6 

Kebutuhan akan umpan        4, 15, 22      12, 26, 30             6 

balik 

Pemilihan tugas yang            3, 11, 28      7, 14, 20              6 

moderat  

Kreatif-inovatif                      2, 8, 25      13, 27, 29             6 

Berorientasi sukses               1, 17, 23     10, 19, 24             6 

                   Total                        15                 15                 30 

 

b. Skala Fear of Failure 

   Skala ini digunakan untuk mengungkap tinggi atau 

rendahnya fear of failure pada atlet karate dilihat dari skor 

yang diperoleh oleh setiap subyek (atlet). Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dari skala fear of failure, artinya semakin 

tinggi pula fear of failure pada diri atlet tersebut. 

   Penyusunan skala fear of failure disusun berdasarkan 

aspek-aspek, yaitu yaitu ketakutan akan penghinaan dan rasa 

malu, ketakutan akan hilangnya pengaruh sosial, ketakutan 

akan turunnya estimasi diri (self-estimate), ketakutan akan 

mengecewakan orang yang penting bagi atlet karate tersebut 

dan ketakutan akan ketidakpastian masa depan. Pada skala 

fear of failure terdapat 30 item yang terdiri dari 15 item 
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favourable dan 15 item unfavourable dengan distribusi 

sebaran item sebagai berikut: 

Tabel 5 Distribusi Sebaran Item Skala Fear of Failure 

Aspek 
Item 

      Jumlah 
        Favourable Unfavourable 

        Ketakutan akan peng-         1, 11, 16      10, 19, 22           6 

        hinaan dan rasa malu 

        Ketakutan akan turun-        2, 12, 23       9, 20, 21            6 

        nya estimasi diri 

        Ketakutan akan menge-      3, 24, 30       8, 13, 26            6 

        cewakan orang yang  

        penting bagi individu 

        Ketakutan akan hilang-      4, 25, 27      7, 14, 17             6 

        nya pengaruh sosial 

        Ketakutan akan ketidak-     5, 28, 29      6, 15, 18            6 

        pastian masa depan 

                         Total                     15                15                 30 

 

2. Permohonan Izin Penelitian 

  Sebelum  melakukan penelitian di Lemkari Banjarmasin 

Dojo Prestasi, peneliti mengajukan permohonan izin kepada 

beberapa pihak terkait dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Meminta izin secara informal kepada Bapak Sudirman Umar 

selaku Ketua Pengurus Provinsi Lemkari Kalimantan Selatan 

untuk melakukan penelitian di Lemkari Banjarmasin Dojo 

Prestasi. 
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b. Ketua Pengurus Provinsi Kalimantan Selatan memberi surat 

pengantar dengan nomor surat 39/KLI/PENGPROV-

KS/V/2018 kepada Ketua Mejelis Sabuk Hitam Lemkari 

Kalimantan Selatan mengenai penelitian yang akan diadakan 

pada Lemkari Banjarmasin Dojo Prestasi. 

c. Peneliti memberikan surat pengantar dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor surat 

2786/B.7.3/FP/V/2018 kepada Ketua Pengurus Provinsi 

Lemkari Kalimantan Selatan. 

C. Pelaksaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 dan 30 

Mei 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet karate Lemkari 

Banjarmasin Dojo Prestasi yang berjumlah 30 orang dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu sampling jenuh, artinya seluruh anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan try out terpakai yaitu, data yang digunakan untuk uji 

coba digunakan juga sebagai data penelitian. Hal tersebut dilakukan 

mengingat terbatasnya waktu, tenaga, biaya serta jadwal latihan atlet. 

Pengambilan data hari pertama dilakukan pada hari Senin, 28 

Mei 2018 sesaat setelah para atlet selesai berlatih yaitu pukul 23.15 

WITA. Pada hari pertama hanya didapatkan 17 subjek untuk mengisi 

skala penelitian. Hal ini dikarenakan sebagian atlet tidak hadir pada 

saat latihan rutin tersebut. Rata-rata waktu pengisian skala adalah 15 

menit. Dari 17 skala yang dibagikan, terdapat satu skala yang gugur 

karena tidak semua pernyataan dalam skala tersebut diisi oleh subjek. 
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Saat hari pertama pengambilan data, nama-nama atlet yang 

telah mengisi skala penelitian tersebut  telah dicatat oleh peneliti. Hal 

itu dilakukan agar tidak ada atlet yang mengisi skala penelitian lebih 

dari satu kali. Pengambilan data hari kedua dilakukan pada hari Rabu, 

30 Mei 2018 sesaat setelah para atlet selesai berlatih yaitu pukul 23.00 

WITA. Pada hari kedua ini didapatkan 12 subjek lagi untuk mengisi 

skala penelitian. Rata-rata waktu pengisian skala adalah 15 menit. 

Dari 12 skala yang dibagikan, semuanya dapat digunakan sebagai data 

penelitian.  

Selama dua kali pengambilan data, terdapat satu orang atlet 

yang tidak menghadiri latihan rutin secara berturut-turut sehingga 

tidak bisa terambil datanya. Dengan demikian, total subjek yang dapat 

diambil datanya adalah 29 orang namun terdapat satu skala yang 

gugur karena salah satu subjek tidak mengisi seluruh pernyataan yang 

terdapat dalam skala penelitian.  Total skala yang dapat dijadikan 

sebagai data penelitian adalah 28 skala. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan 

metode korelasi Product Moment dari Pearson. Sementara itu, untuk 

menguji reliabilitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha. Analisis validitas dan reliabilitas alat ukur 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Berprestasi 

Skala motivasi berprestasi terdiri dari 30 item. Uji validitas 

skala motivasi berprestasi dilakukan dengan dua kali putaran. 

Hasil yang diperoleh adalah terdapat 25 item valid dan 5 item 

gugur, yaitu pada nomor 5, 7, 13, 14 dan 27. Koefisien validitas 

berkisar antara 0,385 hingga 0,777 dan nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha yang diperoleh adalah 0,925. Artinya, alat ukur tersebut 

valid dan reliabel sehingga layak untuk digunakan. Sebaran item 

valid dan item gugur pada skala motivasi berprestasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 6 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Berprestasi 

Aspek 
Item                        ƩItem  ƩItem 

         Valid  Gugur         Favourable Unfavourable       

Bertanggung jawab    5*, 6, 16         9, 18, 21           5             1 

Kebutuhan akan         4, 15, 22         12,26,30           6             0 

umpan balik 

Pemilihan tugas         3, 11, 28      7*, 14*, 20          4             2 

yang moderat  

Kreatif-inovatif          2, 8, 25      13*, 27*, 29         4             2 

Berorientasi sukses   1, 17, 23       10, 19, 24           6             0 

    Total                        15                 15                  25            5 

Keterangan: Tanda (*) merupakan item gugur 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Fear of Failure 

Skala fear of failure terdiri dari 30 item. Uji validitas skala 

fear of failure dilakukan dengan dua kali putaran. Hasil yang 

diperoleh adalah terdapat 27 item valid dan 3 item gugur, yaitu 

pada nomor 15, 23 dan 28. Koefisien validitas berkisar antara 

0,354 hingga 0,801 dan nilai koefisien Cronbach’s Alpha yang 

diperoleh adalah 0,929. Artinya, alat ukur tersebut valid dan 

reliabel sehingga layak untuk digunakan. Sebaran item valid dan 

item gugur pada skala fear of failure adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Fear of Failure 

Aspek 
Item Ʃitem  ƩItem 

Valid  Gugur         Favourable Unfavourable 

        Ketakutan akan           1, 11, 16      10, 19, 22           6         0  

        penghinaan dan 

r       rasa malu 

        Ketakutan akan tu-     2, 12, 23*     9, 20, 21            5         1 

        runnya estimasi diri 

        Ketakutan akan me-  3, 24, 30       8, 13, 26            5          1 

        ngcewakan orang  

        penting  

        Ketakutan akan          4, 25, 27      7, 14, 17             5          1 

        hilangnya pengaruh  

        sosial 

        Ketakutan ketidak-    5, 28*, 29   6, 15*, 18            2          2 

        pastian masa depan 

                Total                     15                15                  25         5 

Keterangan: Tanda (*) merupakan item gugur 


