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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan angka-angka yang diolah dengan menggunakan metode 

statistika. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gravetter & Forzano 

(2016) bahwa penelitian kuantitatif  adalah penelitian yang didasarkan 

pada pengukuran untuk mendapatkan skor dalam bentuk numerikal 

(angka) yang kemudian diolah dengan menggunakan metode statistika. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu konsep yang memiliki 

variasi nilai yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Danim, 2007, h.101). Adapun 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Variabel tergantung  : Kepercayaan Diri 

2. Variabel bebas   : Dukungan Sosial Pelatih 

C. Definisi Operasional 

1. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh 

seseorang bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan sesuatu 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkannya dan juga 
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bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan. Variabel 

kepercayaan diri ini diukur dengan menggunakan skala 

kepercayaan diri yang disusun berdasarkan lima aspek didalamnya, 

yaitu keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, 

bertanggungjawab, dan rasional dan realistis. Semakin tinggi hasil 

yang diperoleh dari skala kepercayaan diri, maka semakin tinggi 

kepercayaan diri, begitu juga sebaliknya. 

2. Dukungan Sosial Pelatih 

Dukungan sosial pelatih adalah dukungan dari seorang pelatih yang 

diterima oleh seorang atlet berupa semangat dan perhatian sehingga 

memunculkan persepsi bahwa atlet tersebut diperhatikan, 

disayangi, ditolong, dihargai dan dengan menerima dukungan dari 

orang terdekatnya atlet dapat meningkatkan kesejahteraan  

hidupnya dan memberikan rasa puas kepadanya. Variabel 

dukungan sosial ini diukur menggunakan skala dukungan sosial 

yang berisi aspek-aspek dukungan sosial, yaitu aspek instrumental 

support (dukungan instrumental) yang didalamnya ada reliable 

alliance (ketergantungan yang dapat diandalkan) dan guidance 

(bimbingan), serta aspek emotional support (dukungan emosional) 

yang didalamnya meliputi reassurance of worth (nilai kepastian), 

attachment (kasih sayang), social integration (integrasi sosial), dan 

opportunity to provide nurturance (kesempatan untuk 

berkembang). Semakin tinggi hasil yang diperoleh dari skala 

dukungan sosial, maka semakin tinggi dukungan sosial. Begitu juga 

sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan penelitian 

adalah pengumpulan data dan dalam melakukan pengumpulan data 

tidak terlepas dari subjek penelitian. Subjek penelitian adalah individu 

atau anggota yang digunakan oleh peneliti sebagai sampel untuk 

pengambilan data penelitian (Danim, 2007, h.87). 

Populasi adalah universum atau merupakan keseluruhan gejala 

atau satuan yang ingin diketahui oleh peneliti (Danim, 2007, h.87). 

Karakteristik populasi yang digunakan dalam penelitin ini adalah atlet 

senam lantai dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah di tingkat 

POPDA SMP se Jawa Tengah. Data atlet dari Pengprov Persani Jawa 

Tengah atlet yang mengikuti POPDA SMP se JawaTengah berjumlah 

49 atlet (25 atlet putra dan 24 atlet putri). Pengambilan subjek dalam 

penelitian ini menggunakan teknik studi populasi. Studi populasi adalah 

seluruh elemen atau seluruh anggota populasi yang digunakan menjadi 

subjek penelitian (Arikunto, 2013, h.173). Studi populasi digunakan 

apabila jumlah populasi dan subjeknya tidak terlalu banyak (Arikunto, 

2013, h.174). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa 

skala. Skala yang diberikan dalam penelitian ini menggunakan 2 

kelompok item, yaitu favourable dan unfavourable. Pernyataan 

favourable memiliki arti pernyataan yang mendukung atau memihak 

pada objek sikap dan penyataan unfavourable memiliki arti pernyataan 

yang tidak mendukung objek sikap (Azwar, 2017, h.137). Skala dalam 
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penelitian ini digunakan untuk mengukur kepercayaan diri dan 

dukungan sosial. 

Sistem skoring dalam skala kepercayaan diri dan dukungan 

sosialpelatih yaitu skor 4 sampai 1 untuk pernyataan favourable dengan 

sistem penilaian sebagai berikut : sangat sesuai (SS), untuk skor 4, 

sesuai (S) untuk skor 3, tidak sesuai (TS) untuk skor 2, sangat tidak 

sesuai (STS) untuk skor 1 dan skor 1 sampai dengan skor 4 untuk 

pernyataan unfavourable dengan sistem penilaian sebagai berikut : 

sangat sesuai (SS) untuk skor 1, sesuai (S) untuk skor 2, tidak sesuai 

(TS) untuk skor 3, sangat tidak sesuai (STS) untuk skor 4. 

1. Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri disusun menggunakan aspek-aspek 

kepercayaan diri, yaitu keyakinan dan kemampuan diri, optimis, 

objektif, bertanggungjawab, serta rasional dan realistis. 

Berikut adalah rancangan skala kepercayaan diri yang dapat 

dilihat pada tabel berikut  

Tabel 1 

Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

Aspek 

Kepercayaan Diri 

Jumlah Item Total 

Favourabel Unfavourable 

Keyakinan & 

kemampuan diri 

3 3 6 

Optimis 3 3 6 

Objektif 3 3 6 

Bertanggungjawab 3 3 6 

Rasional & 

Realistis 

3 3 6 

Total 15 15 30 

 



34 
 

 
 

2. Skala Dukungan Sosial Pelatih 

Skala dukungan sosial pelatih ini disusun menggunakan aspek-

aspek dukungan sosial, yaitu instrumental support (dukungan 

instrumental) meliputi reliable alliance (ketergantungan yang dapat 

diandalkan) dan guidance (bimbingan) serta aspek emotional support 

(dukungan emosional) meliputi reassurance of worth (nilai 

kepastian), attachment (kasih sayang), social integration (integrasi 

sosial), dan opportunity to provide nurturance  (kesempatan untuk 

berkembang). 

Berikut adalah rancangan skala dukungan sosial pelatih yang 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2 

Blue Print Skala Dukungan Sosial 

Aspek Dukungan 

Sosial 

Jumlah Item Total 

Favourable Unfavourable 

Instrumental support    

a. Reliable 

alliance 

3 3 6 

b. Guidance 3 3 6 

Emotional Support    

a. Reassurance of 

worth 

3 3 6 

b. Attachment 3 3 6 

c. Social 

integration 

3 3 6 

d. Opportunity to 

provide 

nurturance 

3 3 6 

Total 18 18 36 

 



35 
 

 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2017) menjelaskan bahwa validitas berasal dari kata 

validity yang mempunyai arti sejauh mana akurasi suatu tesatau skala 

dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan 

mempunyai validitas tinggi apabila menghasilkan data secara akurat 

atau tepat dan cermat memberikan gambaran mengenai variabel yang 

diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran. Penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson 

yang digunakan untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor 

tiap item dengan skor total dan dikorelasikan dengan menggunakan 

teknik korelasi Part Whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas memiliki arti konsistensi, keterandalan, 

keterpercayaan, kestabilan, keajegan, dan sebagainya, namun 

gagasan pokok atau inti yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil dari suatu proses pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2017). Pengukuran reliabilitas penelitian ini 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

3. Metode Analisis Data 

Teknik korelasi yang sesuai untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan korelasi product moment 

(r) Karl Pearson. Alasannya adalah karena penelitian ini bertujuan 

untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel, yaitu 

Kepercayaan Diri dengan Dukungan Sosial Pelatih. 


