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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.07. ORIENTASI KANCAH PENELITIAN 

Persatuan Bulutangkis Djarum atau yang biasa dikenal PB Djarum ini 

awalnya merupakan perkumpulan dari para karyawan pabrik rokok Djarum. Sejak 

tahun 1969, karyawan Djarum telah rutin melakukan latihan bulutangkis di brak 

(tempat melinting rokok) yang berada di Jalan Bitingan Lama yang sekarang telah 

berganti nama Jalan Lukmonohadi di kota Kudus. Satu tahun kemudian, banyak 

masyarakat umum yang ikut serta berlatih di brak tersebut dan hal inilah yang 

menjadi awal mula berdirinya PB Djarum. Salah satu peserta latihan, yaitu Liem 

Swie King, pada tahun 1972 meraih Juara Tunggal Putra Junior di Piala Munadi. 

Pada tahun 1974, PB Djarum diresmikan dan Setyo Margono menjadi ketuanya. 

Tahun 1982 PB Djarum menambah sarana latihan baru yang berlokasi di 

daerah Kaliputu Kudus. Dua tahun berselang, Indoneia berhasil merebut Thomas 

Cup, dimana tujuh dari delapan anggota tim berasal dari PB Djarum. Tidak hanya 

memiliki sarana latihan di Kudus saja, PB Djarum juga mendirikan sarana latihan 

di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1985 dan 1986. Sejak tahun 1989, sarana 

latihan PB Djarum di Jakarta diputuskan menjadi pusat pelatihan pemain ganda, 

baik ganda putra, ganda putri, maupun ganda campuran. Sedangkan pusat 

pelatihan pemain tunggal, berada di kota Kudus. 

Banyak prestasi yang terus diperoleh para atlet PB Djarum, di dalam 

maupun luar negeri. Pada tahun 2004, PB Djarum mulai membangun Gelanggang 

Olahraga (GOR) bulutangkis bertaraf internasional di Jati Kudus guna 

memfasilitasi latihan para atlet-atletnya. GOR yang diresmikan  pada  tahun  2006 
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dan berdiri di atas lahan seluas 43.207 m2 ini disebut-sebut menjadi pusat 

pelatihan bulutangkis terbaik di Asia. GOR Jati ini memiliki 16 lapangan 

bulutangkis yang dilengkapi dengan asrama, tribun penonton, serta fasilitas 

penunjang lainnya, seperti ruang perkantoran, ruang pertemuan, ruang makan, 

ruang fitness, ruang fisioterapi, dan perpustakaan. Pembangunan GOR 

bulutangkis bertaraf internasional tidak berhenti di Kota Kudus, tetapi pada tahun 

2015 PB Djarum yang berada dalam naungan Djarum Foundation kembali 

meresmikan GOR bulutangkis bertaraf internasional di Magelang. 

PB Djarum memiliki visi dan misi dalam menjalankan setiap kegiatannya. 

Visi yang dimiliki oleh PB Djarum dirumuskan dalam sebuah kalimat, yaitu 

“Membantu persatuan Indonesia dan mengharumkan nama bangsa dengan 

berprestasi di bidang perbulutangkisan dunia.” Begitu juga dengan misinya, yaitu 

“Menjadi klub terbaik Indonesia yang penuh dengan pemain-pemain bulutangkis 

top dunia asal Indonesia.” Dari visi dan misi tersebut, dapat diketagui bahwa PB 

Djarum memiliki tujuan yang tinggi dimana tidak hanya di level nasional saja, tetapi 

juga ingin berprestasi di level dunia. Visi dan misi ini juga tercermin dari banyaknya 

prestasi atlet binaan PB Djarum yang telah mengharumkan nama bangsa 

Indonesia hingga saat ini, seperti Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir, Mohammad 

Ahsan, Praveen Jordan, Debby Susanto, Kevin Sanjaya, dan masih banyak lagi. 

Selain itu, PB Djarum juga mengincar kemenangan dalam kejuaraan Junior Dunia 

yang merupakan kejuaraan paling bergengsi untuk atlet-atlet muda dengan usia di 

bawah 19 tahun.  

Dalam usaha menemukan bibit-bibit barunya, PB Djarum melakukan audisi 

umum beasiswa bulutangkis setiap tahunnya. Proses yang dilakukan dalam 

pencariannya tidak hanya pelatih PB Djarum yang berperan, tetapi para legenda 
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bulutangkispun diikutsertakan, seperti Christian Hadinata, Alan Budikusuma, Susi 

Susanri, Hastomo Arbi, Haryanto Arbi, dan masih banyak legenda bulutangkis 

lainnya yang ikut berpartisipasi. Hal ini dilakukan supaya para legenda dengan 

menggunakan insting dan pengalamannya dapat menemukan bibit-bibit pemain 

yang nantinya mampu menjadi pemain dunia.  

Dalam menjalankan proses latihan, PB Djarum memiliki pelatih-pelatih 

yang berpengalaman. Sebagian besar pelatih yang ada merupakan alumni dari PB 

Djarum sendiri. PB Djarum memberi kesempatan kepada atlet-atlet yang dirasa 

telah melampaui batas kemampuannya sebagai atlet untuk menjadi pelatih PB 

Djarum guna menemukan bibit-bibit baru atlet bulutangkis Indonesia. 

Bagi atlet yang telah lolos dan dinyatakan diterima bergabung di PB Djarum 

akan berlatih di Kudus dan tinggal di asrama. Terdapat 40 kamar asrama atlet 

yang terpisah untuk atlet putra dan putri, serta terdapat rumah pelatih yang 

didirikan satu komplek di GOR Jati. Selain menjalankan tugasnya menjadi atlet 

yang berlatih dua kali dalam sehari, atlet PB Djarum pun akan mengikuti proses 

belajar mengajar di sekolah.  

Sekolah tempat para atlet belajar sama seperti murid pada umumnya, 

namun para atlet memiliki jam masuk sekolah yang berbeda. Pihak PB Djarum 

telah memiliki perjanjian khusus dengan pihak sekolah berkaitan dengan jam 

masuk sekolah. Para atlet akan masuk sekolah setiap hari, kecuali pada hari 

Jumat. Atlet perempuan akan berlatih pada pukul 07.00-09.00 dan akan 

bersekolah pada pukul 09.30. Sedangkan atlet laki-laki akan bersekolah pada 

pukul 07.00-09.00 dan pukul 09.30 mulai berlatih. Hal ini akan berlaku selama 

seminggu dan pada minggu berikutnya akan selalu bergantian. 
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Hingga kajian ini ditulis, PB Djarum Kudus memiliki jumlah atlet binaan 

sebanyak 95 atlet. Dalam proses latihan, PB Djarum membagi atlet-atletnya 

menjadi beberapa kelompok atau regu latihan. Dalam setiap regu, para atlet akan 

dilatih oleh seorang pelatih utama dan dibantu oleh seorang asisten pelatih. Setiap 

regu terdiri dari sepuluh hingga lima belas atlet dengan usia yang tidak jauh 

berbeda. 

 

Tabel 4.01. Jumlah Atlet PB Djarum 

Usia 
(tahun) 

Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

≥18 4 2 
17 5 3 
16 4 6 
15 6 5 
14 5 3 
13 11 7 
12 7 9 

≤11 8 10 

(Sumber : PB Djarum Kudus, per Mei 2018) 

 

4.08. PERSIAPAN PENELITIAN 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, pada hari Selasa, 4 September 

2018 peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Yoppy Rosimin selaku 

Ketua PB Djarum. Selain itu, peneliti juga menyerahkan surat izin dari Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata  dengan nomor 3417/B.7.3/FP/VIII/2018. Pada 

kesempatan tersebut, peneliti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan proses 

penelitian yang akan dilakukan. Setelah memperoleh izin, peneliti dapat membagi 

skala kepada para atlet PB Djarum Kudus pada saat sebelum atlet mengikuti les 

bahasa dengan terlebih dahulu membuat janji dengan salah seorang karyawan PB 

Djarum yang juga seorang guru les bahasa. 
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4.09. PENYUSUNAN ALAT UKUR 

Penelitian ini menggunakan dua macam alat ukur, yaitu Skala Resiliensi 

Atlet dan Skala Kepemimpinan Pelatih. 

a. Skala Resiliensi Atlet 

Penyusunan Skala Resiliensi Atlet disusun berdasarkan tiga aspek yang 

dikemukakan oleh Subhan dan Ijaz (2012), yaitu determinasi diri (self 

determination), ketangguhan fisik (physical toughness), serta kontrol emosi dan 

kedewasaan (emotional control and maturity). Skala ini terdiri dari 30 item, 

dengan penyebaran item dapat dilihat pada Tabel 4.02. 

 

Tabel 4.02. Penyebaran Item Skala Resiliensi Atlet 

Aspek Resiliensi pada 
Atlet 

Item 
Total Item 

Favorable Unfavorable 

Determinasi diri 3, 10, 13, 15, 20, 22 5, 7, 18, 24 10 

Ketangguhan fisik 1, 12,14, 25, 27 4, 8, 17, 28 9 

Kontrol emosi dan 
kedewasaan 

2, 11, 23, 26 
6, 9, 16, 
19, 21 

9 

Total Item 15 13 28 

 

b. Skala Kepemimpinan Pelatih 

Penyusunan Skala Kepemimpinan Pelatih disusun berdasa lima dimensi yang 

dikemukakan oleh Chelladurai dan Saleh (1980), yaitu pelatihan dan instruksi 

(training and instruction), perilaku demokratis (democratic behavior), perilaku 

autokratis (autocratic behavior), dukungan sosial (social support), dan umpan 

balik positif (positive feedback). Skala ini terdiri dari 30 item, dengan 

penyebaran item dapat dilihat pada Tabel 4.03. 
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Tabel 4.03. Penyebaran Item Skala Kepemimpinan Pelatih 

Dimensi Kepemimpinan 
Pelatih 

Item 
Total Item 

Favorable Unfavorable 

Pelatihan dan instruksi 1, 5, 14, 23, 28 9, 18, 31 8 

Perilaku demokratis 6, 10, 15, 22, 27 8, 19 7 

Perilaku autokratis 2, 16, 24, 33 13, 21 6 

Dukungan sosial 7, 26, 32 4, 11, 20, 29 7 

Umpan balik positif 3, 17, 25 12, 30 5 

Total Item 20 13 33 

 

4.010. UJI COBA ALAT UKUR 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik try out terpakai, dimana 

subjek yang digunakan dalam try out juga akan digunakan dalam penelitian. Hal 

ini dilakukan dikarenakan jumlah populasi subjek yang terbatas, ketersediaan 

waktu subjek yang terbatas, serta guna menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 

Setelah seluruh data terkumpul, alat tes akan diuji validitas dan reliabilitasnya 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penghitungan, 

item-item yang dinyatakan tidak valid akan dihilangkan supaya tidak 

mempengaruhi hasil penelitian. Sedangkan untuk item yang valid akan dianalisis. 

 

4.011. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR 

4.05.01. Validitas dan Reliabilitas Skala Resiliensi Atlet 

Berdasarkan hasil uji  validitas dan reliabilitas Skala Resiliensi Atlet yang 

terdiri dari 28 item, diperoleh bahwa enam diantaranya tidak valid atau gugur. 

Keenam item tersebut adalah item nomor 1, 2, 3, 4, 15, dan 20. Setelah dilakukan 

uji reliabilitas terhadap item-item valid, diperoleh aplha sebesar 0,816 yang berarti 

skala ini memiliki reliabilitas yang sangat baik dalam mengukur resiliensi pada 

atlet. Pada Tabel 4.04 akan disajikan data sebaran item yang valid dan item gugur 

terkait dengan Skala Resiliensi Atlet. 
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Tabel 4.04. Blueprint Validitas Item Skala Resiliensi Atlet 

Aspek Resiliensi pada 
Atlet 

Item Total Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Determinasi diri 3*, 10, 13, 15*, 20*, 22 5, 7, 18, 24 7 

Ketangguhan fisik 1*, 12,14, 25, 27 4*, 8, 17, 28 7 

Kontrol emosi dan 
kedewasaan 

2*, 11, 23, 26 
6, 9, 16, 
19, 21 

8 

Total Item Valid 10 12 22 

* Item gugur 

 

4.05.02. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepemimpinan Pelatih 

Berdasarkan hasil uji  validitas dan reliabilitas Skala Kepemimpinan Pelatih 

yang terdiri dari 33 item, diperoleh bahwa sembilan diantaranya tidak valid atau 

gugur. Kesembilan item tersebut adalah item nomor 2, 4, 10, 15, 16, 19, 21, 24, 

dan 25. Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap item-item valid, diperoleh aplha 

sebesar 0,720 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang sangat baik dalam 

mengukur kepemimpinan pelatih. Pada Tabel 4.05 akan disajikan data sebaran 

item yang valid dan item gugur terkait dengan Skala Kepemimpinan Pelatih. 

 

Tabel 4.05. Blueprint Validitas Item Skala Kepemimpinan Pelatih 

Dimensi Kepemimpinan 
Pelatih 

Item Total Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Pelatihan dan instruksi 1, 5, 14, 23, 28 9, 18, 31 8 

Perilaku demokratis 6, 10*, 15*, 22, 27 8, 19* 4 

Perilaku autokratis 2*, 16*, 24*, 33 13, 21* 2 

Dukungan sosial 7, 26, 32 4*, 11, 20, 29 6 

Umpan balik positif 3, 17, 25* 12, 30 4 

Total Item 14 10 24 

* Item gugur 

 

4.012. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai yang artinya peneliti 

hanya melakukan penelitian satu kali pengumpulan data. Data-data tersebut akan 
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digunakan untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) versi 16.0.  

Pada saat peneliti meminta izin penelitian, peneliti diminta untuk membuat 

janji terlebih dulu dengan salah satu karyawan PB Djarum. Oleh karena itu, 

sebelum melakukan pembagian skala, peneliti membuat janji terlebih dahulu dan 

menyepakati dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2018. Berkaitan dengan 

atlet PB Djarum yang dapat berpartisipasi telah disediakan oleh PB Djarum. 

Penelitian dilakukan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 26-27 September 

2018 di GOR Bulutangkis PB Djarum Jati Kudus dan tanggal 28 September 2018 

di GOR Bulutangkis PB Djarum Kaliputu Kudus. Pada hari pertama, peneliti dapat 

membagikan skala kepada 45 subjek, pada hari kedua 17 subjek, dan hari ketiga 

11 subjek. Selama proses penelitian, peneliti dapat membagikan skala kepada 73 

subjek.  

 

Tabel 4.06. Jumlah Subjek Penelitian 

Usia (tahun) Jumlah 

17 6 
16 5 
15 11 
14 7 
13 14 
12 12 

≤11 18 

 

Proses pengambilan data dilakukan peneliti dengan membagikan skala 

secara langsung kepada subjek yang telah disediakan pihak PB Djarum, 

mengingat kegiatan latihan para atlet cukup padat dan berbeda-beda setiap 

regunya, serta pada saat pelaksanaan penelitian beberapa atlet sedang mengikuti 

pertandingan. Sebelum peneliti membagikan skala kepada subjek, peneliti 
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menjelaskan maksud dan tujuan diadakan penelitian tersebut, serta meminta 

subjek untuk menandatangai surat persetujuan menjadi responden. Setelah 

membagikan skala, peneliti memberikan tambahan instruksi secara lisan yang 

berkaitan dengan cara pengisian skala. Selain itu, apabila terdapat kalimat 

pernyataan yang tidak dipahami oleh subjek, peneliti akan membantu untuk 

menjelaskannya. 

Setelah melakukan pengambilan data, peneliti melakukan pencatatan hasil 

dan membuat tabulasi data yang kemudian melakukan penghitungan hasil data. 

Penghitungan penelitian akan menggunakan bantuan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) versi 16.0. Selanjutnya dilakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas pada seluruh skala yang telah dibagikan. Sedangkan untuk 

penghitungan uji asumsi dan uji hipotesis hanya dilakukan pada subjek dengan 

rentang usia 12-17 tahun, yaitu dengan jumlah subjek penelitian 55. 


