
BAB III

METOI}E PEI\BLITIAI\{

A. Metode Penelitian

Metode Penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif

multivariate yaitu suatu metode untuk menganalisis beberapa variabel penelitian secafiI

simultan atau serempak. Analisis yang digurakan adalah SEM-PLS (Structural Equation

Model-Partial Least Square) dengan software WrapPLS 3.0.

SEM-PLS bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil (35-50) dan

model yang kompleks. Merupakan sebuah pendekatan non pararnetrik dapat bekerja

dengan baik bahkan untuk data yang tidak normal secara ekstrim. SEM-PLS adalah

pendekatan model kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel laten

yang dijelaskan oleh variabel laten predictor, atau memaksimalkan nilai R-squared dan

meminimalkan nesidual atau kesalahan prediksi (Sholihin & Ratmono,2013).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Purwanto mengatakan bahwa variabel adalah gejala yang dipersoalkan.

Dikatakan juga bahwa variabel mempunyai tiga ciri yaitu dapat diukur, membedakan

objek dari objek lain datam satu populasi, dan nilainya bervariasi. Variabel merupakan

karakteristik individu yang berbeda satu dengan lainnya dalam satu populasi yang sama

(Purwanto,2010)

Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu variabel bebas,

variabel terikat dan varjabel intervening. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya

mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya
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dipenganrhi oleh variabel bebas. Variabel intervening merupakan variabel perantara

yang terletak di antara variabel dependen dan variabel independen (Azwar , 2Al7 ) . Tujuan

dari variabel intervening ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak

langsung afltaravariabel indepen terhadap variabel dependen. Setelah mengetahui hasil

dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, kemudian akan ditarik suatu

kesimpulan apakah variabel intervening dalam penelitian ini dapat memperkuat atau

i ustru memp erlem ah pengaruh independen terhadap dep enden.

I.

il.

ilt.

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah Perilaku bela diri.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Se$-effrcacy

Variabel intervening adalah Self- determined motivation

C. Definisi Operasional Yariabel Penelitian

l. Perilaku Bela Diri

Perilaku bela diri adalah kegiatani perbuatan seseorang yang berhubungan

dengan aktivitas motorik, aktivitas emosional dan aktivitas kognitif dalam rangka

melakukan olah raga / kesehatan, mengajarkan bela diri kepada adik tingkat,

mempertahankan diri terhadap axcaman fisik dan ancaman psikologis (kepercayaan diri,

harga diri), maupun menguasai teknik dan strategi bela diri untuk menghadapi serangan

lawan, serta kesadaran (.awareness') terhadap ancaman bahaya. Perilaku beladiri akan

diukur dengan menggurakan skala yang dibuat berdasarkan aspek-aspek yanag ada yaitu

aspek pragmatis, aspek filosofi dan aspek manfaat. Kuat lemahnya perilaku bela diri

dapat dilihat dari tinggi rendalrnya skor skala. Semakin tinggr skor yang didapat maka
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ssmakful tinggi perilaku bela dirinya dan sebaliknya semakin rendah skor yang didapaq

maka semakin rendah pula perilaku bela diri.

2. Self-efficacy

Self-et/icacy adalah keyakinan dan rasa percaya diri dari seseorang dalam hal

kemampuan unruk menyelesaikan ftrgas, seberapa besar upaya yang telah dilakukan, dan

seberapa lama mampu bertahan dalam melaksanakan tugas tersebut untuk mencapai hasil

yang diinginkan. Self-fficacy akan diukur dengan menggrurakan skala yang dibuat

berdasarkan aspek-aspek yang ada yaitu aspek rnastery experience, aspek competence

dan aspek confidence. Sernakin tinggi skor yang didapat mata semakin tinggtr self-

fficacy dan sebaliknya semakin rendah skor yang didapat, maka semakin rendah pula

self-efficacy pada diri seseorang.

3. Self- Determined Mativation

Self- determined motivation adalah motivasi sesorang dalam berperilaku yang

dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis bagaimana seseorang dapat menghadapi situasi

yang berhtrbungan dengan otonomi dirinya (autonomy\, kompetensi dirinya

(.competence') dan hubturgannya dengan orang lun (relatedness). Self-determined

motivation akan diukur dengan menggunakan skala yang dibuat berdasarkan aspek-aspek

yang ada yaitu aspek autonomy, aspek cornpetence dan aspek relatedne,ss. Semakin

tinggr skor semakin tinggi pula self- determinatior? seseorang, dan sebaliknya semakin

rendalr skor semakin rendah self- t7"rur*ination.



50

D. Subyek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah subyek keseluruhan dari penelitian yang dikenakan generalisasi dari

penelitian tersebut (Periantalo, 2016). Populasi dalarn penelitian ini adalah seluruh

karateka Shotokan sabuk hitam di kota Semarang yang berusia dewasa.

Tabel l
Jumlah Populasi Karate Shotokan Satxrk Hitam Usia Dewasa di Semarang

Nomor Perguruan Populasi
i
2
J

4

Inkado 14

Lenrkari 100

Inkanas 50

Kandagaprana 50

Total 214
Sumber : Data dari masing-masing Perguruan Karate

2. Sampling

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dan memiliki karakteristik

setara dengan populasi. Teknik pernilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan

teknik insidental sampling. Insidental sampling adalah teknik untuk pengambilan

sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun omng yang bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel, dengan catatan bahwa peneliti melilrat orang tersebut

layak digunakan sebagai sumber data (Periantalo,2016).

Sarnpel dalarn penelitian ini sebesar 60 orang yang terdiri dari karateka Shotokan

sabuk hitam dari perguruan karate Inkado, Lemkari, Inkanas dan Kandagaprana di kota

Semarang yang berusia dewasa. Peugambilan sampel ini berdasarkan pendapat Ghozali

& Latan ( 2015) bahwa metode SEM-PLS tidak rnembutuhkan sarnpel yang besar.

Minimal direkomendasikan adalah antara30-100 sampel. Abdillah & Jogiyanto (2015)
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menyatakan bahwa jumlah sampel untuk metode SEM-PLS adalah 35 - 50 responden,

atau l0 kali dari jtunlah maksimum anak panah jalur yang mengenai variabel laten.

E. Metode Pengumpulan Data

1. TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan skala psikologi. Skala

psikologi adalah alat ukur penelitian psikologr yang digunakan untuk rnengungkapkan

atribut non kognitif yang disajikan dalam fonnat tulis (Azwar, 2010). Skala psikologi

yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini ada tiga yaitu skala perilaku

bela diri, skala self-elJicacy dan skala seff'- determined motivation. Skala ini disusun

berdasarkan Skala Likert yang terdiri dari butir-butir dengan pernyataan yang

mendukung (favo rab I e) dan tidak rnendukung Qmfavo rab t e).

2. Instrumen Penelitian

Berikut kisikisi dalam penyusunan instrumen penelitian yang dimuat dalarn

bentuk blue print.

Tahel 2 . Blue Print Skala Perilaku BeIa Diri

No Ciri-ciri Keterangan Total
Fa Unfav
v

AspekPragmatis
Aspek bela diri ),ang lebih rnengedepankan olahraga dan
kesehatan, serta safe combat
Aspek Filosofi
Aspek bela diri yang bertujuan memberi respect, empati
dan transfer ilmu kepada orang lain
Aspek Manfaat
Aspek bela diri yang bertujuan untuk menguasai teknik
dan strategi dalam bela diri, sehingga bisa digunakan
dalam real life combal dalam menshadaoi seranuan
Jumlah t2 12 24

Sumber: l\rlartin
(2016)
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Opsi jawaban pada tiap item perilaku bela diri terdiri dari empat yakni Selalu (SL),

sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). skor berjenjang mulai dari I - 4. pada

pernyataanfavorable subyek akan mendapat nilai 4 untuk jawaban "Selalu" (SL), skor 3

bila menjawab "Sering" (SR) dan 2 bila menjawab "Jarafig" (J) dan skor 1 bila rnenjawab

"Tidak Pernah" (TP). Pada pemyataan unfavorable subyek akan mendapat nilai 1 bila

menjawab "Selalu" (sL), subyek mendapat nilai2 bila rnenjawwab "Sering" (SR), nilai

3 bila menjawab "Jarang" (J) dan nilai 4 apabila menjawab "Tidak pernah" (Tp).

Tabel 3 Blue Print Skala Self-efficacy terhadap Perilaku Bela Diri

No Ciri-ciri rqtSry4gqtr Iglql
Fa Unfav
V

I Aspek Mastery Experience 4 4
Pengalaman dalam mencapai keberhasilan, sehingga
pengalaman ini mer{adi daya pendorong untuk
mencapai kesuksesan

2 Aspek Competence 4 4 g

Kemampuan atau kecakapan dalam rnelakukan tugas
tertentu

3 Aspek Confidence 4 4 8

_ Adanya kepercayaan diri turtuk melakukan tugqq tertentu
Jtunlah 12 t2 24

Sumber: Dull dkk (2005)

Opsi pilihan terhadap setiap item self-efficacy terhadap perilaku bela diri terdiri

dari empat yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai

(STS). Skoring mulai dari 1 - 4. Pada pemyataanJbvorable akan mendapat nilai 4 untuk

jawaban "sangat sesuai" (ss), skor 3 bila menjawab "sesuai' (s), skor 2 bila menjawab

"Tidak sesuai" (TS) dan skor I bila menjawab "sangat Tidak sesuai (STS). pada

pernyataaturufavorable subyek akan mendapat nilai I apabila menjawab "sangat Sesuai"
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(SS), subyek akan rnendapat nrlai 2 apabila menjawab "Sesuai" (S), nilai 3 bila menjawab

"Tidak Sesuai" (TS) dan skor 4 apabila menjawab "sangat Tidak Sesuai" (STS).

Tatrel4
Blue Print Skala Setfi tletermined motivation terhadap Perilalq Eglq qi{

No Ciri-ciri Keterangan Total
Fa Unfav
v

I Aspek Aatonomy
Bisa menentukan pilihan sendiri tanpa campur tangan

orang lain
2 Aspek Competence

Merasa yakin dapat menyelesaikan rnasalah dengan baik
3 Aspek Relatedness

Berusaha menjalin persahabatan dengan orang lain dan

merasa senang apabiia diterima orang lain

448

448

448

Jumlah t2 12 24

Sumber : Pelletier dkk (1995); Prussia dkk (1998)

Opsi pilihan dan skoring terhadap setiap itern skala pada selJ- determined

rnotivation sarna dengan skala self-fficacy.

Setelah dibuat blue print dari masing *masing variabel, kemudian dibuat sebaran

dari masing-masing variabel yaitu skala perilaku bela diri, self-efiicacy dan self-

d e t e r m i n e tl m o t i v a t i o n batk fav a r ablz mauptur unfav o r a b I e .
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F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Analisis SEM-PLS

(Structural Eqution Modeling-Partial Least Square). Terdiri dari dua sub rnodel yaitu

Model Pengukuran (Outer Model) dan Model Struktural (Inner Model) (Abdillah &

Jogiyanto, 2015; Ghozali & Latan, 2015; Sholihin & Ratmono, 2}lr. SEM-PLS

digunakan karena efektif rurtuk sampel berukuran kecil (<100).

1. Uji Validitas

Menunjukkan spesifikasi hubungan antara indikator atau parameter yang

diestimasi dengan variabel latennya (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Dijelaskan lebih

lanjut outer madel adalah model untuk menilai validitas dan reliabilitas.

Validitas yang akm diukur dengan PLS adalah validitas konvergen dan validitas

diskrirninan. Validitas disebut konvergen apabila dua instrumen yang trerbeda yang

mempunyai konstruk yarlg sama mempunyai korelasi tinggi, dinilai berdasarkan loading

.factor. Aturan yang digrrnakan untuk validitas konvergen adalah outer loading > A.7,

(lommunaliry>A.5 danAverage Variance Extracted (AVE) > 0.5. Validitas diskriminan

apabila pengukur-pengukur konstmk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan

tinggr, dan dinilai berdasarkan cross loadirg pengrrkuran dengan konstruknya atau

membandingan akar AVE setiap konstruk dengan korelasi attara konstruk dengan

konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan apabila akar

AVE setiap konstnrk lebih besar dari korelasi antara konstruk dengan konstruk lain

dalam model.
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2. Uji Retiabilitas

Uji Reliabilitas dalam PLS menunjukkan aktuasrl, konsistesi dan ketepatan suatu

alat ukir dalam rnelakukan pengukuran. pls menggunakan cronbach,s arpha dan

Composite reliahility untuk mengukur reliabilitas, dengan ketentuan nilai tersebut harus

Iebih besar dari 0,7.
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Gambar 7. Model pengukuran/outer Model perilaku Bela Diri

Model pengukuran untuk konstruk perilaku bela diri di atas berbentuk konstruk

reflektif (sesuai dengan model dari gambar 7 ). Hal ini dikarenakan dimensi atau aspek

rnerupakan perwujudan atau refleksi dad konstruknya. Sholihin & Ratmono (2013)

menyebutkan bahwa karakteristik indikator-indikator reflektif adalah mirip dan dapat

dipertnkarkan (interchangeable). Dengan demikian kemiripan antar indikator tidak

menjadi masalah dan justru sebaliknya seharusnya bisa dimaksimalkan. Demikian juga

indikator-indikator merupakan perwujudan dari dimensilaspeknya, sehingga indikator

juga diukur secara reflektif



56

,,r_*i1)-.a:4_"r_y--
--l v: -1.

L_tra _*F

/--- s"tf -\
':-Eftiacy A

{E--
'---4 :lo_Li.-EI.-

"{:_Yr2l_--

Gambar 8. Model Penguhnan lOuter Model Self-fficacy

Gambar 8 di atas lxeflunjukkan bahwa konstnrk sel,f:elficacy menggurakan

pengukuran secara reflektif, demikian juga untrk indikator menggunakan model reflektif

karena indikator ini merupakan perwujudan dari aspek atau dimensi dan self-ffictscy.
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Gambar 9. Model Pengukuran/Outer Model Self- determined motivation

Garnbar 9 menggarnbarkan bahwa pengukuran konstmk self- determined motivation juga

menggunakan model reflektif, demikian juga dengan pengukuran indikatornya.
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3. Model Struktural I Inner Madel

Model stmktural dalam PLS dievaluasi dengan R2 untuk konstruk tergantung dan

nilai koefisien pada path atau B urtuk variabel bebas yang kemudian dinilai

signifikansinya berdasarkan nilai T-slclistic setiap path. Nilai Rf digturakan untuk

mengukur tingkat variasi perubahan variabel bebas terhadap variabel tergantung.

Semakin tinggr Ff berarti sernakin baik model prediksi dari model penelitian.

Selain nilai *, PLS juga dievaluasi dengan nilai koefisien pat-roq' inner nndel. Nilai

ini menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path

yang ditrurjukkan oleh nllaiT-statiscic harus > 1.96 untukhipotesis /w'o tailed dan> 1.64

turtuk one lai I ed (Abdillah & Jogiyanto, 2Al 5).

Prosedur pengujian rnediasi dalam SEM-PLS hanrs didasarkan pada kriteria

sebagai berikut. Pertama, pengaruh langsung se l{-e.fficacy terhadap variabel perilaku bela

diri harus signifikan saat variabel intervening belum dimasukkan ke dalarn model.

Kedua, setelah variabel intervening self- determined motivallor dimasukkan ke dalam

model, maka pengaruh tidak langsung tersebut harus signifikan untuk memenuhi kondisi

4. Model Efek MediasilVariabel Intervening

seff-

determined
motivation



58

tersebut. Jika ternyata pengaruh tidak langsung siguifikan, hal ini menunjukkan bahwa

variabel intervening mampu menyerap atau mengrrangi pengaruh langsung dari variabel

self-fficacy.

Langkah selanjutnya adalah menghitung Y AF (Variance Acountead For) yang

merupakan ukuran seberapa besar variabel interryening mampu menyerap pengaruh

langsung yang sebelumnya signifikan dari model tanpa memasukkan variabel

intervening. Nilai VAF diperoleh dari penganrh tidak langsung dibagi dengan pengaruh

total. Pengaruh total sendiri adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak

langsung. Apabila nilai VAF > 80 o/oberarti variabel intervening merupakan intervaring

penuh, nilai VAF 2A % a: $,{p <: 80 7o merupakan intervening sebagian lpartial

mediation, dan VAF <2A o berarti tidak ada efek intervening.


