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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.07. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (dalam Alsa, 2011, hal. 13), metode 

penelitian kuantitatif merupakan suatu metode yang bekerja dengan angka, yang 

datanya berupa bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frequensi), yang 

dianalisis dengan metode statistik untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan yang 

bersifat spesifik. Hasil dari metode kuantitatif dapat berupa signifikansi perbedaan 

atau hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2011, hal. 5). 

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan korelasional. Rancangan korelasional merupakan rancangan penelitian 

yang dilakukan pada sekelompok subjek dengan fokus penelitian pada pengujian 

antara dua atau lebih variabel (Alsa, 2011, hal. 20). 

 

3.08. IDENTIFIKASI DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Dalam suatu penelitian penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel 

tergantung dan variabel bebas (Azwar, 2011, hal. 61). Penelitian ini melibatkan 

dua variabel, yaitu: 

a. Variabel Tergantung : Resiliensi 

Resiliensi merupakan suatu proses atau kemampuan untuk bangkit kembali 

dan adaptasi yang dimiliki individu dalam menghadapi tuntutan, tantangan, 

maupun kondisi yang tidak menyenangkan. Variabel resiliensi akan diungkap 
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menggunakan skala resiliensi atlet yang disusun berdasarkan aspek resiliensi 

pada atlet yang terdiri dari determinasi diri, ketangguhan fisik, serta kontrol 

emosi dan kedewasaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek dalam skala 

resiliensi, maka semakin tinggi tingkat resiliensi yang dimiliki oleh atlet 

bulutangkis, dan sebaliknya. 

b. Variabel Bebas : Kepemimpinan Pelatih 

Kepemimpinan pelatih merupakan perilaku dari pelatih untuk mempengaruhi, 

membimbing, dan mengajarkan keterampilan dalam olahraga tertentu kepada 

atletnya guna mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini, kepemimpinan 

pelatih akan diukur menggunakan skala kepemimpinan pelatih yang disusun 

berdasarkan dimensi kepemimpinan pelatih, yaitu pelatihan dan instruksi, 

perilaku demokratis, perilaku autokratis, dukungan sosial, dan umpan balik 

positif yang diisi oleh para atlet. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada 

kepemimpinan pelatih, maka semakin positif kepemimpinan pelatih yang 

dirasakan oleh atlet, dan sebaliknya. 

  

3.09. SUBJEK PENELITIAN 

2.02.01. Populasi 

Populasi diartikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi dari hasil penelitian dengan karakteristik bersama yang mampu 

membedakan dengan kelompok subjek lainnya (Azwar, 2011, hal. 77). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah atlet bulutangkis PB Djarum Kudus 

dengan usia 12-17 tahun yang aktif berlatih dan tinggal di asrama PB Djarum 

Kudus dengan. Jumlah populasi dalam penelitian kali ini adalah 71 atlet. 
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2.02.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Azwar (2011, hal.79), sampel adalah sebagian dari populasi yang 

seharusnya memiliki karakteristik yang sesuai dengan populasinya. Dapat 

diketahui bahwa analisis penelitian didasarkan pada data sampel, sedangkan 

kesimpulannya akan diterapkan pada populasi terkait, sehingga diperlukannya 

teknik pengambilan sampel yang sesuai guna memperoleh sampel yang 

representatif bagi populasinya (Azwar, 2011, hal. 80). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik insidental sampling guna 

menentukan subjek dalam melakukan penelitian. Insidental sampling adalah 

teknik untuk menentukan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2014, hal. 126). Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah 55 

atlet bulutangkis dengan pertimbangan yang digunakan oleh peneliti adalah atlet 

yang berada pada masa remaja dengan rentang usia 12-17 tahun yang berlatih 

aktif dan tinggal di PB Djarum Kudus. 

 

3.010. METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian bertujuan untuk 

mengungkap fakta terkait dengan variabel-variabel yang diteliti dengan 

menggunakan cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2011, hal. 91). Ketepatan 

dan kecermatan suatu informasi yang berkaitan dengan subjek maupun variabel 

penelitian sangat bergantung pada strategi maupun alat pengumpulan data yang 

digunakan oleh seorang peneliti (Azwar, 2011, hal. 36).  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. 

Teknik ini memberikan hasil yang berarti apabila peneliti dapat memilih tipe yang 
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sesuai dengan jenis data serta tujuan yang telah dirumuskan (Yusuf, 2014, hal. 

22).  Skala yang digunakan akan disajikan dan dibedakan menjadi dua bagian, 

yaitu pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Menurut Azwar (2011, 

hal. 98), pernyataan favorable adalah pernyataan yang mendukung atau memihak 

pada variabel yang diukur, sedangkan pernyataan unfavorable merupakan 

pernyataan yang tidak mendukung variabel yang diukur. 

Dalam pelaksanaannya, subjek akan dihadapkan pada suatu pernyataan 

disetiap nomornya dan suatu kontinum baris untuk memberikan penilaian. Dalam 

memberi penilaian, subjek dapat memberikan tanda tertentu pada kontinum baris 

yang telah disediakan. Kontinum baris akan terdiri dari kata “Sangat Sesuai” pada 

ujung kiri garis, lima titik penilaian dalam garis, dan kata “Sangat Tidak Sesuai” 

pada ujung kanan garis. Penentuan skor yang digunakan pada pernyataan 

favorable yaitu, skor 5 (lima) pada titik di ujung kiri garis hingga skor 1 (satu) pada 

titik di ujung kanan garis. Sedangkan pada pernyataan unfavorable, titik di ujung 

kiri garis memiliki skor 1 (satu) hingga skor 5 (lima) untuk titik di ujung kanan garis. 

Dalam penelitian ini digunakan dua buah skala guna pengumpulan data 

penelitian. Skala yang digunakan merupakan skala yang disusun oleh peneliti 

sendiri. Kedua skala tersebut, yaitu: 

a. Skala Resiliensi Atlet 

Skala ini bertujuan untuk mengungkap kemampuan resiliensi pada atlet 

bulutangkis. Skala ini disusun berdasarkan lima aspek resiliensi pada atlet, 

yaitu determinasi diri, ketangguhan fisik, serta kontrol emosi dan kedewasaan. 

b. Skala Kepemimpinan Pelatih 

Skala yang akan diisi oleh para atlet ini bertujuan untuk mengungkap resiliensi 

pada atlet bulutangkis. Skala ini disusun berdasarkan lima dimensi pada 
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kepemimpinan pelatih, yaitu pelatihan dan instruksi, perilaku demokratis, 

perilaku autokratis, dukungan sosial, dan umpan balik positif. 

 

3.011. VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR 

3.05.01. Validitas Alat Ukur 

Instrumen yang valid adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014, hal. 168). Menurut Azwar 

(2011, hal. 106), validitas berkaitan dengan akurasi data penelitian yang 

bergantung pada sejauh mana isi skala dapat mencakup data yang komprehensif 

dan relevan dengan tujuan penelitian. Validitas dalam penelitian ini diuji dengan 

menghubungkan skor tiap item skala dengan skor totalnya menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dan dikoreksi dengan teknik korelasi Part Whole. 

3.05.02. Reliabilitas Alar Ukur 

Reliabilitas merupakan kesesuaian alat ukur dengan apa yang akan diukur, 

sehingga alat ukur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan (Bungin, 2017, hal. 

106). Hal ini dimaksudkan juga apabila alat ukur dipakai berulang kali dapat 

menghasilkan hasil ukuran yang relatif sama selama aspek dari subjek yang diukur 

tidak mengalami  perubahan (Bungin, 2017, hal. 107). Uji reliabilitas ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach. 

 

3.012. TEKNIK ANALISIS DATA 

Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian 

ini menggunakan teknik Product Moment dari Pearson. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan pelatih dengan resiliensi pada 

atlet bulutangkis remaja. 


