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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.02. HASIL PENELITIAN 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

asumsi. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui kenormalan dari sebaran item 

skala, serta linier atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel 

tergantung penelitian. 

5.01.01. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik Kolmogrov- 

Smirnov dengan menggunakan bantuan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) versi 16.0. Aturan normal yang digunakan adalah ketika 

p > 0,05 maka distribusi dikatakan normal. Sebaliknya, apabila p ≤ 0,05 maka 

distribusi dikatakan tidak normal. 

Hasil uji normalitas untuk variabel Resiliesnsi (Y) menunjukkan bahwa 

nilai K-S Z sebesar 1,159 (p = 0,136; p > 0,05) dan nilai K-S Z variabel 

Kepemimpinan Pelatih (X) adalah 0,756 (p = 0,618; p > 0,05). Hasil tersebut 

menyatakan bahwa kedua variabel memiliki distribusi yang normal dalam 

penelitian ini. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukan bahwa nilai Sig. deviation from linearity 

sebesar 0,058 (F = 1,844; p > 0,05), maka dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara Kepemimpinan Pelatih dengan Resiliensi Pada 

Atlet. 
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5.01.02. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik 

korelasi Product Moment dengan menggunakan bantuan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) versi 16.0.  

Hasil uji hipotesis hubungan antara kepemimpinan pelatih dengan resiliensi 

pada atlet memperoleh nilai korelasi (rxy) 0,501 dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 

0,01). Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan 

antara kepemimpinan pelatih dengan resiliensi pada atlet. Semakin positif 

kepemimpinan pelatih maka semakin tinggi kemampuan resiliensi atlet 

bulutangkis, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

 

5.02. PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

diperoleh angka koefisien korelasi rxy 0,501 dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 

0,01). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan positif antara 

kepemimpinan pelatih dengan resiliensi pada atlet bulutangkis remaja yang sangat 

signifikan. Semakin positif kepemimpinan pelatih, maka semakin tinggi pula 

kemampuan resiliensi yang dimiliki oleh atlet bulutangkis remaja. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Gillham, Gillham, dan Hansen (2015) bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepemimpinan pelatih dengan 

resiliensi. 
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Hipotesis yang diterima ini memiliki arti, apabila pelatih memiliki sikap 

kepemimpinan yang positif, maka kemampuan resiliensi yang dimiliki atletnya 

akan berkembang pula ke arah yang positif. Seorang atlet yang memilik 

kemampuan resiliensi yang baik, maka atlet tersebut dimungkinkan dapat mampu 

memiliki performa yang baik dalam mencapai prestasi. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang lakukan oleh Hosseini dan Besharat (2010, hal. 635), dimana 

resiliensi memiliki hubungan positif yang signifikan dengan prestasi atlet, dengan 

nilai koefisien korelasi 0,647 dan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,01) 

Prestasi yang diraih oleh atlet dapat dimungkinkan tidak diperoleh dengan 

mudah, tetapi tidak jarang atlet harus berjuang dan mengalami kekalahan atau 

kegagalan. Begitu juga yang dapat dialami oleh atlet dalam usia remaja yang pada 

usianya dapat dikatakan sangat produktif dalam karirnya (Singgih dalam Ulvie, 

Kusuma, & Agusty, 2017, hal. 50). Permasalahan-permasalahan akan muncul 

ketika atlet remaja tidak yakin mampu bangkit dari kesulitan yang sedang 

dialaminya (Lesmana & Setiawan, 2017, hal. 37), yang dalam hal ini berkaitan 

dengan kekalahan atau kegagalan.  

Kegagalan dapat dirasakan sebagai suatu konsekuensi negatif dalam diri 

atlet (Putri, 2007). Rutter (dalam Sholichatun, 2008), menyatakan bahwa 

konsekuensi negatif yang dirasakan seseorang dapat diatasi dengan adanya 

kemampuan resiliensi. Kemampuan resiliensi pada atlet dapat berkembang 

dengan adanya bantuan dari sosok pelatih (Brandt, Rudzinski, & Walsh, 2018).  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana dan Setiawan 

(2017) pada 55 atlet bulutangkis remaja di Surabaya, dimana diperoleh nilai 

koefisien korelsasi sebesar 0,498 (p<0 ,05) yang menyatakan bahwa dukungan 

pelatih berkorelasi kuat dengan resiliensi atlet. Pelatih memiliki peran dalam 
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keseharian atlet, khususnya saat berlatih dan berinteraksi dalam meningkatkan 

kemampuan bulutangkis atletnya (Lesmana & Setiawan, 2017, hal. 42). 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang pelatih dalam 

membimbing atletnya adalah kemampuan memimipin (Hadi, 2011, hal. 90). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pelatih 

mempengaruhi kemampuan resiliensi pada atletnya. Peran pelatih tidak hanya 

sosok yang dihormati saja, akan tetapi pelatih adalah satu sosok dibalik layar yang 

mampu mendorong dan membantu atletnya untuk menguasai keterampilan-

keterampilan guna memiliki prestasi terbaik. Selain itu, pelatih tidak hanya fokus 

pada kebutuhan pemain untuk menjadi seorang yang berprestasi, tetapi juga fokus 

pada setiap proses perjuangan atlet mencapai prestasinya. Dengan kata lain, 

kepemimpinan pelatih tidak hanya meminta pemain untuk langsung berprestasi, 

tetapi juga berjuang dan mampu untuk bangkit dari pengalaman yang tidak 

menyenangkan demi prestasi yang perlu diraih. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

Agusthio (2014, hal.6) bahwa para atlet yang berprestasi adalah atlet yang mau 

menuruti keinginan pelatih dan berlatih sesuai dengan arahan pelatihnya dengan 

baik dan benar, sehingga atlet mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemimpinan pelatih memiliki nilai 

sumbangan efektif (SE) terhadap resiliensi sebesar 25,01% pada atlet bulutangkis 

PB Djarum dan sisanya 74,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor 

individual (kemampuan kognitif, dan konsep diri), faktor keluarga (dukungan orang 

tua dan saudara), dan faktor komunitas (teman sebaya). 

Diterimanya hipotesis pada penelitian kali ini bukan berarti penelitian telah 

sempurna. Penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan yang munkin perlu 

diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Beberapa kelemahan tersebut, yaitu: 
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1. Waktu pengambilan data yang terbatas dan berubah-ubah menyesuaikan 

jadwal berlatih serta bertanding subjek penelitian. Selain itu, ada regu yang 

mengisi skala setelah latihan selesai dilaksanakan. Hal ini mungkin dapat 

membuat subjek tidak fokus atau tidak cermat dalam mengerjakan dikarenakan 

lelah dalam berlatih. 

2. Kemungkinan subjek menjawab pertanyaan dengan kurang terbuka atau 

cenderung berdiskusi dengan temannya, sehingga jawaban yang diperoleh 

kurang sesuai dengan kondisi dan keadaan atlet yang bersangkutan. 

3. Adanya kemungkinan subjek terburu-buru dalam menjawab pernyataan, 

sehingga tidak dibaca dengan teliti. 


