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A. Orientasi Kancah Penelitian

Orientasi kancah penelitian dilakukan sebelum pelaksanaan pengumpulan data.

Tujuannya adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi di mana dojo-dojo di mana

pengumpulan data akan dilakukan. Orientasi kancah dilakukan dengan mengadakan

survey langsung ke lapangan di mana dojo-dojo Shotokan karate berada.

l. Letak dari Dojo Karate Shotokan

Dojo karate yang akan digunakan untrk pengambilan data berada di kota

Semarang. Perguruan karate Shotokan di kota semaraflg terdiri dari pergrutan karate

Inkado, perguruan karate Inkanas, perguruan karate Lemkari dan pergrrruan karate

Kandagaprana. Karena perguruan karate Shotokan terdiri dari ernpat perguruan, maka

data yang diarnbiljuga terdiri dari data keempat perguruan tersebut. Di mana keempat

perguruan karate Shotokan tersebut tersebar di seluruh kota Semarang.

Dojo perguruan lnkado berada di jalan Majapahit Semarang, dojo pergruuan

Lemkari berada di kampus Universitas Diponegoro Tembalang semarang, untuk dojo

Kandagaprana berada di kampus Universitas Diponegoro Imam Barjo semarang,

sedangkan dojo Inkanas berada di jalan Tawangs ari semarang.

2. Visi dan misi tlari karate Shotokan

Visi dari perguruan karate Shotokan ini adalah membentuk manusia berkarakter

dan berjiwa bushido. Be{iwa bushido berarti berjiwa luhur, berbudi pekerti luhur,

memiliki daya juang dan keahlian yaxg tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, dan sesuai

dengan strmpah karate. Stunpah karate sendiri selalu diucapkan pada saat karateka
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memulai latihan, dengan tujuan agar mereka selalu ingat tujuan dari berlatih karate.

Sumpah karate adalah sebagai berikut : sallggrlp memelihara kepribadian, sanggup patuh

pada kejujuran, sanggup mernpertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun dan

sanggup menguasai diri.

Misi dari perguruan karate adalah :

a. Membentuk atlet karate yang berprestasi baik di tingkat cabang, daerah maupun

tingkat nasional.

b. Menyelenggarakan pelatihan beladiri dengan teknik dan perlengkapan yang

mendukung.

c. Mernupuk semaflgat persatuan dan kesatuan serta mengadakan kerja sama degan

seluruh organisasi beladiri yang ada di Indonesia

Alasan peneliti memilih pergunran karate Shotokan sebagai tempat penelitian

karena :

a. peneliti adalah karateka sabuk hitam pada perguruan Inkado yang ingin berkontribusi

dan memberikan sumbangsih dalam menyelidiki penganrh antara self-fficac"v

dengan pertlaku beladiri karate usia dewasa dengan self-delermined motivation

sebagai intervening variabel.

b. Belum pernah diteliti perilaku beladiri yang dipenganrhi oleh self-efficacy dan selJ'-

determined motivation ini sebelumnya.

3. Data Deskriptif

Dari hasil data deskriptifyang dapatdikurnpulkan peneliti diperoleh datamengenai

data usia, data lama berlatih, datajenis kelamin dan data tingkat pendidikan. Berdasarkan

tingkat usia rnaka karateka sabuk hitarn paling banyak yang berlatih di dojo adalah

karatekadengantingkatusia 18- 24tahursebanyak 42,52%. Untukjeniskelaminrnasih

didominasi oleh karateka sabuk hitam laki-laki sebanyak 76,6 o/o, sedangkan karateka
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sabuk hitarn wanita sejumlah ?3,4 oh. Karateka sabuk hitam di pergrruan karate tm

melakukan latihan beladiri dengan lama berlatilr paling panJang adalah 4-10 tahun

sebanyak 34,6 o/o diikuti dengan jangka waktu lama berlatih 11-18 tahun dengan

frekuensi sebanyak 26,3 oh. Untuk tingkat pendidikan paling banyak frekuensinya adalah

tingkat sarjana S-1 sebanyak 61,2 o/o diik-Lili tingkat pendidikan SMA sebanyak24,3 o/o.

B. Persiapan Pengumpulan Data

1. Perizinan Pengumpulan Data

Persiapan pengumpulan data dimulai dari penyusunan alat ukur serta persiapan

administrasi yaitu perizinan penelitian. Surat perizinan merupakan surat pengantar dari

Program Studi Magister Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. urtuk

mengadakan penelitian pada dojo-dojo karate Shotokan di kota semarang yang rneliputi

dojo Lemkari, dojo Inkado, dojo Inkanas dan dojo Kandagaprana. Surat izin tadi

diberikan kepada karateka sabuk hitam pengurus masing-masing dojo, dan mereka

merespon dengan baik.

2. Penyusunan Alat lIkur

Alat ukur yang digunakan berupa skala yang terdiri dari skala perilaku beladiri,

skala self-efficacy dan skala ,self-determined motivation. Responden diminta untuk

memilih alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan diri responden. Opsi jawaban

tiap pertanyaan terdiri dari empat opsi yakni untuk perilaku beladiri opsi jawabannya

adalah Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J) dan Tidak Pernah (TP). Sedangkan unhrk

skala self-efficacy terdapat empat opsi jawaban juga yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai

(S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Begihr juga urtuk skala self-

determined motivation opsi jawaban yang tersedia sama dengan opsi jawaban dari skala

self-e.fficacy. Skoring pernyataan pada ketiga skala dimulai dari angka 4 sampai angka 1
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untuk jenis pernyataan ./bvorable dan dimulai dari angka 1 sanrpai angka 4 untuk

pernyataan un{av o r a b I e .

a. Skala Perilaku Beladiri

Skala perilaku heladiri disusun berdasarkan delapan bentuk perilaku beladiri.

Sebaran nomor item pernyataan skala perilaku beladiri dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel5
Sebaran nomor item pada skala perilaku bela diri

No ltem Keterangan
Fav Unfav

1 Aspek Pragmatis : 1 ,8,15,24 14,4,T0,6 8

Berlatih bela diri untuk tujuan kesehatan,
olah raga, arnan dilakukan dan tidak ter1adi

kontak fisik secara langsung
2 Aspek Filosofi : 19,23,11,7 12,3,21,17 8

Saling honnat menghormati kawan dan
lawan, rasa empati, mengajar sabuk iebih
rendah dan mengambil hikmah dari
kesalahan

3 Aspek Manfaat : 20,13,16,2 5,9,22,18 I
Sadar akan bahaya, menguasai teknik,
mengenal kekuatan sendiri sefia lawan,
beran i rnelaicrrkan

b. Skala Self-fficacy

Skala self-fficccy disusun berdasarkan delapan bentuk self-elficacy. Sebaran

nomor item pernyataan skala se lf-efricay dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 6
Sebaran nomor item pada skala self-effiacy

I.{o item Keterangan
Fav Unfav

t --espek Mas; ry-Ex* ii;nd 1,8,15,24 14,4JA,6
Menghilangkan pengaruh buruk prestasi
masa lalu, menonjolkan keberhasilan yang
pernah diraih, melihat kehidupan secara
positif dan melatih diri melakLrkan hal terbaik

2 Aspek Competence 19,23,11,7 12,3,21,17
Melakukan dan menyelesaikan tugas,
mempunyai solusi terhadap masalah,
mempunyai kemampuan menyelesaikan
tugas, mempunyai keyakinan terhadap tugas
yang sulit

3 Aspek Confidence ZAJ3,\6,Z S,g,ZZ,lg
Kepercayaan diri menyelesaikan tugas,
kepercayaan diri untuk mengerli konsep,
kepecayaan diri menghadapi rnasalah yang
sulit, kepercayaafi diri menjadi ahli dalam
masalah

Skala Self-determined motiv utio n

Skala self-determined motivation disusun berdasarkal delapan benhrk self-detrminecl

motivation. Sebaran notnor item pernyataan skala self-determined motivation dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

24T2t2
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Tabel T

Sebaran nomor item pada sl<ala self'detetmined motivation

I.{o ltem Keterangan
Fav Unfav

19,23,11,7 T2,3,21,17 8

20,L3,16,2 5,9,22,18 8

agar mendapat penilain dari orang lain
t2 12

3. Pelaksanaan Pengum;rulaa Data

Pengurnpulari rlata ini dilakLrkan selama jangka rvaklu tanggai 5 sainpai deugau 22

September 2018. der:gan cara menclatangi larrgsurg ke dojo-dojo tersebut pada wakl.u

berlangsrurg latihan. Berdasarkan surat iziil dari prodi 1'zurg surlair dihuat. peneliti dataflg

ke lnasir:g-masing dojc untuk tnerninla izin pengatnbilan data dengan tnenyebar

kuesiciner kepada kal"atelia salruk lritam. Sebelum acara latihan berlaugstuig^ peneliti

membagikalr kuesioner kepada karateka sabuk hitam untuk dirrinta kesediaan mengisi

kuesioner tersebut. Selama jangka rn,aktu tanggal ini, peneliti ketriling ke semua dojo

untuk mengarn Llil clata.

Pengarnbilan data dilakukan satu jam sebeluut latihan dirntllai dengan

pertinrbangan supaya ketika rnengisi kuesioirer tidak trrerasa capek karena latihan. Fisik

Aspek Autonomy
Menentukan pilihan sendiri tanpa campur

tangan orang lain, puas bila bisa
meningkatkan kemarnpuan menyelesaikan
masalah, puas bisa menyelesaikan masalah

yang sulit, men;'ukai tantangan
Aspek Campetence
Yakin dapat menyelesaikan masalah dengan

baik, mempunyai kemampuan
menyelesaikan masalah, kepercayaan diri
menyeiesaikan tugas yang sulit, terus belajar
dan berlatilr untuk meningkatkan
kemampuan
Aspek Relatedness
Melakukan hal terbaik untuk menyenangkan
orang lain, menjalin persahabatan dengan

c{atrg lain, rnerasa senang dapat diterima
orang lain, berusaha melakukan hal terbaik

1,8,15,24 14,4,10,6

24
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yang sudah capek akan berpenganrh pada kondisi karateka dalam rnengisi kuesioner,

sehingga apa yatlg ditanyakan dalarn kuesioner tidak sesuai dengan kondisi karateka itu

sendiri. Hal ini akan berpenganrh pada hasil apabila item-item tersebut dianalisa. Sesr-rai

dengan pendapat Kock (2015) yarg mengatakan bahwa persepsi responden terhadap item

pertanyaan akan menyebabkan s)lrmon nze{hod 6ro.r. Unhrk rnenghindari bias ini maka

kondisi responden dibuat senyaman mungkin sehirrgga mengisi kuesioner sesuai dengau

kontlisinya. {ammcn methocl $ias cenderung akan memtruat kondisi kolinearitas dari

masing-masing variabel "

Peneliti berhasil mengambil data di dojo Lemkari sebarryak 20 responden dalarn

tiga kali pertemuan latihan (masing-masing 10" 8 dal 2 responden). Ketika responden

rnengisi kuesicner, peneliti menunggu di dojo tersebut supaya apabila ada yang tidak

ielas pada item pertanyaan, bisa langsung ditan3,akan kepada peneliti. Dengan dernikian

ssmua kuesioner yang disebar ter:isi dan tidak ada yang kosong. Unfuk Dojo Inkanas data

-vang dapat diarnbil peaeliti adalah l0 responden dalam satu kali latiharr. Dojo lakado

sejgmlah 14 responden dalam satu kali latihan dan dojo Kandagaprana sejumlah 16

responden dalam dua kali latihan {masing-masing 10 dan 6 responden). Perlakuan yang

sama ditetapkan pada semua dojo, yaitu peneliti menunggu sampai responden selesai

mengisi kuesioner. Setelah masing-masing karateka sabuk hitam di dojo mengisi

lcgesioner, peneliti langsung mengecek kuesioner tersebut apabila masih ada kekurangan

pengisian.

Respol karateka sabuk hitarn ketika mengisi kuesioner sangat mendukring dan

terbuka terhadap peneliti, karena selama ini belurn ada yang rnelakr&an penelitian

terhadap perilaku beladiri ini. Karena teknik sampling yang digrmahan adalah insidental

sampling, maka siapapun sabuk hitam yang ada di dojo yang didatangi, diminta untuk

mengisi kuesioner tersebut.
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C. Uji Yaliditas dan R.eliabilitas Skala

Uji vatriditas dan reliabilitas skala dalarr analisa SEI\{-PLS disebut juga ()ttter

l1u{cf ata* l4e6snyeffient ll*ttlel" LNi validitas yallg digunakan adaiah qji validitas

konvergen rJan r{i i,aliditas diskrirn.inan. \,iasrng-tnasing akal: dilaktr}ian ujr validitas dan

reliabilitas terhadap ketiga skala yaitu se$:e.lficut:t' LNa* sell-d.elern'tinec{ m*{i,-u{ittn d.an

perilalai belachri

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Self-ef/icacy

Dijelaskan oieh Abdillah dan Jogiyanto (2015) bahwa validitas dibagi menjadi dua

yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas ekstemal mentrnjukkan bahwa

lrasil dari penelitian adalah valid apabila dapatdigeneralisir ke semua obyek, situasi dan

waktu yang berbeda. Validitas internal menrurjukkan kemampuan dari instrumen

penelitian untuk mengukur Wa yang seharusnya diukw dari suatu konsep. Validitas

intemal sendiri terdiri dari validitas kualitatif dan validitas konstruk. Validitas kualitatif

terdiri dari validitas tampang (face validit,v) dan validitas isi (content validiry^). Validitas

konstruk sendiri terdiri dari duayaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan yang

akan diuraikan dalam analisa di bawah ini.

a.'Validitas Konvergen Cross Loading

Validitas konvergen merupakan bagian dari validitas konstruk. Validitas konstruk

menunjukkan seberapa baik hasil dari penggrrraan suatu pengrrkuran sesuai dengan teori

yang digrrnal,an unhrk mendefinisikan suatu konsffuk. Yaliditas konvergen berhubungan

dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari konstnrk seharusnya berkorelasi tinggi

(Abdillah dan Jogiyanto, 2015).

Validitas konvergen dari model menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan

loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut (Kock, 2012)'
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Dalam variabel self-fficacy terdapat tiga konstnrk yang diukur yaifiimastery experience,

c ompetence dan confidence.

Skala self-fficacy dalampenelitian ini terdiri dari total 24 item pernyataan. Setelah

dilakukan pengrrjian validitas konvergen dan validitas diskriminan pada 60 responden,

maka terdapat 20 itern pernyataan memenuhi validitas, sedangkan terdapat 4 pernyataan

lairurya gugur atau tidak memenuhi validitas item.

Hasil akhir yang didapa&an yakni konstruk rnastery experience diuktu dengan 5

indikator yaifli MAS 2, MAS 5, MAS 6, MAS 7, MAS 8. Konstruk competence diukur

dengan 8 indikator yaitu COMI, COM2, COM3, COM 4, COM 5, COM 6, COM7, COM

8. Konstrnk conlidence diuk-w dengan 7 indikator yaitu CONF 1, CONF 2, CONF 3,

CONF 4, CONF 5, CONF 6 dan CONF 8
MAS 6

MAS -/,
MAS 7

S MAS 8

MAq 2

MAS 5

CONF 1

CONF
CONF 2

anNr 2

S antrt E ,

CONF 5

CONF 5

CONF 8

Gambar 10. Outer Model
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Validitas konvergen terpenuhi untuk ketiga dimensi karena nilai dari masing-

masing indikator berkisar antara 0.6-0.8 (Lampiran 5) . Hal ini sesuai dengan pendapat

Ghozali (2015), validitas konvergen terpenuhi apabila bemilai >0.6 dengan nilai p

signifikan (<0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga konstruk yaitu mastery

experience, competence dan confidence terpenuhi lriteria validitas konvergen. Untuk

beberapa kasus syarat bahwa loadingJbctorharus.> 0.7 sering tidak terpenuhi terutama

untuk kuesioner yang baru dikembangkan (Sholihin, 2A13). Karena iur loading yang

bernilai 0.4-0.7 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan.

b.Validitas Diskriminan

Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat (square root) awrage variance

extracted (AVE), yaitu kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi

dari korelasi antar variabel pada kolom yang salna (di atas atau di bawahnya)

(Sholihin, 2013). Validitas diskriminan untuk konstruk MAS terpenuhi, sedangkan

validitas diskrirninan untuk konstnrk COM dan CONF mempunyai validitas yang

rendah.

c.Reliabilitas

R squared rnenurjukkan prosentase variansi konstnrk endogen (criterion) dapat

dijelaskan oleh konstnrk eksogen (predictor) (Sholihin dan Ratmono,2013). Variansi

mastery experience dapat menjelaskan sebesar 78 % terhadap selJ-elJicacy. Demikian

juga kornpetensi menjelaskan sebesar 84 o/o dankepercayaan diri menjelaskanS2 o/o 
.

Reliabilitas konstruk dapat dililrat dan campasite reliable dsn cranbach's alpha

dan harus bernilai >0.7 (Kock,2}12). Ketiga konstruk terpenuhi untuk kriteria

reliabilitas karena mempunyai kriteria >0.7. AVE rnenunjtrkkan validitas diskriminan

dengan kriteria >0.5. Untuk ketiga konstruk terpenuhi validitas diskriminannya.
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Kriteria untlk full collinearity bernilai<3.3 (Kock, 2015). Dari hasil perhitungan

ternyata ketiga konstruk mengalami kolinearitas. Q-squared adalah stoner-Geisser

Coffisient merupakan ukuran non parametrik yang diperoleh melalui algorima

blindfolding, digrrnakan untuk penilaian validitas prediktif atau relevansi dari

sekumpulan variabel laten predictor pada variabel criterion nilainya > 0. Ketiga

konstruk terpenuhi nilai Q-squared karena lebih besar dari 0.

2. Uji validitas dan reliabilitas Self'Determined Mofivation

a. Validitas Konvergen Crox Louding

Skala self-determinetl motivation dalam penelitian ini terdiri dari 24 item

pernyataan. Setelah dilakukan pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan,

ternyata ke-24 item pernyataan memenuhi kriteria validitas, sehingga tidak ada

pernyataan yang gugur.

Dalam variabel self-determined motivation terdapat tiga konstnrk yang diukur

yaitu otonomi, comperence dan relatedness. Masing-masing konstruk mempturyai 8

indikator, tetapi sarna seperti keterangan di atas bahwa apabila sebuah indikator tidak

memenuhi validitas, maka indikator tersebut gugur dan analisa dilanjutkan kembali

sampai mendapatkan indikator yang terpenuhi validitasnya. Konstruk autonomy

diukur dengan 8 indikator yaitu AUTOI, AUTO 2, AUTO 3, AUTO 4, AUTO 5,

AUTO 6, AUTO 7, AUTO 8. Konstruk competence diukur dengan 8 indikator yaitu

COMP 1, COMP 2, COMP 3, COMP 4, COMP 5, COMP 6, COMP 7, COMP 8.

Sedangkan konstnrk yelaterfiiess diukur dengan 8 indikator yaitu RELAI, RELA 2,

RELA 3, RELA 4, RELA 5, RELA 6 RELA 7, RELA 8. Untuk ketiga konstruk ini

tidak ada indikator yang gugur
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Tidak semua indikator memenuhi kriteria validitas konvergen . Indikator RELA

I dan RELA 5 hanya mernpunyai nilai validitas konvergen 0.4, tetapi rnasih tetap

dipertahankan dengan alasan untuk questioner yang baru dikembangkan maka validitas

konvergen sebesar 0.4 masih bisa dipertahankan (Sholihin, 2013). Kecuali pada

indikator RELAT validitas konvergen tidak terpenuhi, tetapi tetap dipertahankan karena

apabila dibuang atau didrop akan memengaruhi validitas isi dari pernyataan tersebut.

/

COMP 1

COMP 2

COMP 3bN
COMP 4

COMP
COMP 5

COMP 6

COMP 7

COMP 8

Self-

determined
motivation

Gambar 11. Outer Model Self Determined Mativation
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b. Validitas Diskriminan

Konstruk autonomy dan konstnrk relatedness mempunyai validitas

diskriminan rendah, sedangkan konstruk kompetensi memenuhi validitas

diskriminan. Validitas diskriminan yang rendah pada konstruk autonomy dan

rclatedness terkait dengan kolinearitas dari kedua konstnrk tersebut.

c. Reliabilitas

Ketiga aspek yang membenfrrk self-determined motivation memenuhi kriteria

reliabel terlihat pada nilai composite reliabel dan cronbach's alpha. Composite

reliabel ketiga konstruk berkisar 0.7- 0.8. Untuk rilai cronbach's alpha berkisar

arfiara 0.6 - 0.9. Dengan dernikian ketiga konstruk memenuhi kriteria reliabilitas.

Antar indikator mengalarni kolinearitas terlihat pada nilai fulI collinearity (VIF) yang

cukup tinggr. Nilai A\rE sebagai indikator validitas diskriminan terlihat bahwa

konstruk AUTO dan konstnrk RELA mempunyai validitas rendah karena nilai AVE

keduanya adalah 0.3. Sedangkan konstruk COMP memenuhi kriteria validitas

diskriminan.

3. Uji Yatiditas dan Reliabititas Perilaku Bela Diri

a.Validitas Konvergen

Skala perilaku beladiri dalam penelifian ini terdiri dan 24 item pemyataan.

Setelah dilakukan pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan, temyata

terdapat 11 item yang digugurkan karena tidak memenuhi validitas. Sehingga hanya

terdapat 13 itern pemyataan yang memenuhi kriteria validitas.
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Dalam variabel perilalnr bela diri terdapat tiga konstruk yang diukur yaitu aspek

pragmatis, aspek filosofi dan aspek manfaat. Seteiah beberapa kali dilakukan analisa

maka diperoleh indikator-indikator yang terpenuhi validitasnya.

Konstruk pragmatis diukur dengan 4 indikator yaitu PRAG 1, PRAG 2, PRAG

4 danPRAG 5. Konstruk filosofi diukur dengan 4 indikator yaitu FIL1, FIL 2,FIL 3

dan FIL5. Sedangkan konstruk manfaat diukur dengan 5 indikator yaitu MAN 2, MAN

3, MAN5, MAN 6, MAN 7.

Validitas konvergen turtuk keempat indikator konstruk pragrnatis yakni

PRAGI dan PRAG2 sebesar 0.8 dan 0.7. Sedangkan PRAG4 dan PRAG5 sebesar 0.4

dan 0.5, sehingga dapat disimpulkan keempatnya memenuhi kriteria validitas

konvergen. Untuk konstruk filosofi yaitu FlLl dan FIL2 sebesar 0.8, sedangkan urttrk

FIL5 adalah 0.6, dan FIL3 rnempunyai validitas konvergen rendah yaitu sebesar 0.3.

Kelima indikator konstruk manfaat memenuhi kriteria validitas konvergen dengan

nilai berkisar antara 0.5 * 0.7.

Perilaku Bela
diri

Gambar 12. Outer Model Perilaku Beladiri
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b.Validitas diskriminan

Ketiga konstruk baik PRAG, FIL dan MAN memenuhi validitas diskriminan ,

kecuali untuk indikator filosofi terlihat nilai validitas disriminan terpenuhi tapi

menunjukkan hasil yang tidak signifikan (p:0.07a).

c. Realiabilitas

Meskipun nilai cronbach's alpha untuk ketiga konstruk tidak terpentrhi yakni

PRAG sebesar 0.5, FIL sebesar 0.5 dan MAN sebesar 0.6, tetapi ketiganya mernpunyai

nilai composite reliabel >0.7 sehingga reliabilitas tetap terpenuhi.


