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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu memahami tempat atau 

kancah penelitian serta mempersiapkan segala sesuatu dengan tujuan kegiatan 

penelitian seluruhnya berjalan dengan lancar. Penelitian ini dilaksanakan di GOR 

Jatidiri tempat berlatih tim Sepak Takraw Pusat Pendidikan, dan Latihan Olahraga 

Pelajar (PPLOP) Jawa Tengah. 

PPLOP merupakan sebuah lembaga pendidikan bagi atlet yang sudah 

menginjak remaja untuk dibina diusia sekolah atau pelajar untuk meningkatkan kerja 

keras individu, semangat dalam mencapai target, dan komitmen dalam jangka waktu 

yang panjang melalui latihan olahraga yang terprogram untuk dipersiapkan ke jenjang 

profesional mewakili Jawa Tengah di event olahraga Nasional yang diadakan oleh 

Kementrian Pemuda dan Olahraga seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau 

biasa dikenal dengan POPNAS. Atlet yang masuk PPLOP adalah individu yang 

dipersiapkan untuk dibina dan diseleksi melalui proses seleksi secara bertahap seperti 

fisik dan keterampilan. Atlet yang terpilih akan dibina dan dilatih secara terprogram 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. Para atlet diberikan bekal persiapan  

yang matang secara teknis agar mampu bersaing dan mencapai hasil sesuai target 

yang diharapkan oleh pengurus dan pelatih dari PPLOP Jawa Tengah. 

Menurut data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2018, PPLOP Provinsi Jawa Tengah membina 22 cabang 

olahraga yang didalamnya terdapat 276 atlet yang yang dipusatkan di komplek GOR 
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Jatidiri Semarang. Salah satu cabang olahraga yang dibina yaitu Sepak Takraw 

dengan total 32 atlet. Sepak Takaw PPLOP Jawa Tengah berlatih 2 kali dalam sehari 

dengan jadwal latihan yaitu setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat pukul 06.00 

– 07.00 pagi dan 15.30-17.30 sore. 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari Sepak Takraw  PPLOP Jawa 

Tengah menjadi subjek penelitian ini, antara lain: 

1. Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan adanya permasalahan 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan pada atlet Sepak Takraw PPLOP 

Jawa Tengah 

2. Belum pernah diadakan penelitian untuk atlet Sepak Takraw PPLOP Jawa 

Tengah yang khususnya mengenai kecemasan dalam menghadapi pertandingan. 

3. Kesediaan tim Sepak Takraw PPLOP Jawa Tengah untuk menjadi subyek 

penelitian. 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan menggunakan dua macam alat ukur yaitu skala kecemasan 

dalam menghadapi pertandingan dan regulasi emosi. Penyusunan alat ukur tersebut 

dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari setiap variabel yang nantinya 

digunakan untuk menyusun skala psikologi sesuai dengan teori yang telah 

dikemukakan. 

 

 



32 
 

 
 

1. Skala Kecemasan Dalam Menghadapi Pertandingan 

Penyusunan skala kecemasan dalam menghadapi pertandingan disusun 

menggunakan gejala-gejala kecemasan, yaitu: Psikologis, Kognitif, Somatis, dan 

Fisiologis. Skala kecemasan dalam menghadapi pertandingan terdiri dari 32 item 

dengan distribusi sebaran item sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Sebaran Item Skala Kecemasan Dalam Menghadapi Pertandingan 

Aspek Nomor pernyataan Total 

Favourable Unfavourable 

Psikologis 3, 12, 22, 26 9, 13, 17, 29 8 

Kognitif 1, 10, 18, 27 8, 15, 21, 31 8 

Fisiologis 7, 16, 20, 30 2, 6, 23, 25 8 

Somatis 5, 14, 24, 32 19, 11, 4, 28 8 

Total 16 16 32 

 

2. Skala Regulasi Emosi 

Penyusunan skala regulasi emosi ini disusun menggunakan aspek-aspek 

regulasi emosi, yaitu: strategi untuk regulasi emosi, perilaku yang diarahkan pada 

tujuan, kontrol respon emosional, dan penerimaan respon emosional. Skala regulasi 

emosi terdiri dari 32 item dengan distribusi sebaran item sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Sebaran Item Regulasi Emosi 

Aspek Nomor pernyataan Total 

Favourable Unfavourable 

Strategi untuk regulasi 

emosi 

3, 12, 22, 26 9, 13, 17, 29 8 

Perilaku  yang diarahkan 

pada tujuan 

1, 10, 18, 27 8, 15, 21, 31 8 

Kontrol respon emosional 7, 16, 20, 30 2, 6, 23, 25 8 

Penerimaan respon 

emosional 

5, 14, 24, 32 19, 11, 4, 28 8 

Total 16 16 32 

 

4.02.02. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan 

perijinan untuk melaksanakan penelitian kepada pihak-pihak yang terkait melalui surat 

ijin penelitian. Adapun tahap-tahap perijinan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Meminta surat pengantar ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dan disetujui oleh Ketua Program Studi Sarjana 

Psikologi. Surat pengantar ijin penelitian tersebut bernomor 

0569/B.7.3/FP/XI/2018. 

b. Mengajukan surat pengantar ijin penelitian tersebut kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah untuk 

mendapatkan rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
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Selanjutnya peneliti diberikan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian 

dengan mengeluarkan surat yang bernomor 070/8604/04.5/2018 

c. Mengajukan surat pengantar ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soejipranata Semarang beserta surat rekomendasi penelitian dari Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik ke Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 

Pariwisata Jawa Tengah. 

d. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah mengeluarkan surat 

ijin untuk melakukan penelitian dengan surat yang bernomor 070/3392. 

Setelah tahap-tahap ijin penelitian tersebut selesai, selanjutnya peneliti mulai 

untuk menyebarkan skala penelitian kepada atlet Sepak Takraw PPLOP Jawa Tengah 

yang berada di GOR Jatidiri Semarang. 

4.03. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat, 30 November 2018 di GOR Jatidiri 

Semarang dan peneliti menggunakan teknik studi populasi, dimana teknik ini 

menggunakan semua anggota populasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Sebelum membagikan kuesioner, peneliti terlebih dahulu melakukan ijin dan 

memberikan surat ijin penelitian dari DISPORAPAR kepada pelatih sepak takraw 

PPLOP Jawa Tengah. Setelah diijinkan, peneliti dibantu langsung oleh pelatih dan 

asisten pelatih langsung menyebar kuesioner kepada seluruh atlet sepak takraw yang 

hadir latihan pada hari itu. 

Penelitian kali ini menggunakan try out terpakai yang artinya hanya dilakukan 

sekali dalam pengambilan data pada 32 atlet sepak takraw PPLOP Jawa Tengah  dan 
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terdapat 32 kuesioner yang tersebar. Data yang dikumpulkan akan langsung 

digunakan peneliti sebagai data penelitian. Hal ini karena peneliti menggunakan teknik 

studi populasi dimana semua anggota yang terdapat di dalam populasi digunakan 

sebagai penelitian. 

4.04. Uji Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

Setelah selesai melakukan penyebaran kuesioner penelitian kepada atlet 

sepak takraw PPLOP Jawa Tengah, peneliti melakukan skoring pada kuesioner serta 

membuat tabulasi data skala penelitian di Excel yang kemudian hasil data diolah 

menggunakan Statistical Packagage for Social Science (SPSS) for Windows Version 

24.0. 

Perhitungan validitas item skala kecemasan dalam menghadapi pertandingan 

dan regulasi emosi menggunakan teknik korelasi Product Moment yang kemudian 

dikoreksi menggunakan teknik korelasi Part-Whole dan untuk perhitungan reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dan berikut adalah hasil perhitungan analisis 

validitas dan reliabilitas alat ukur kecemasan dalam menghadapi pertandingan dan 

regulasi emosi : 

1. Skala Kecemasan Dalam Menghadapi Pertandingan 

Peneliti telah melakukan uji validitas alat ukur skala 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan yang diberikan kepada 32 subjek dan 

terdiri dari 32 item. Hasil dari perhitungan Product Moment dibandingkan dengan r 

tabel sebesar 0,296 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil akhir uji validitas terdapat 24 

item valid dan terdapat 8 item gugur dan menunjukan rentang koefisien validitas skala 
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kecemasan dalam menghadapi pertandingan pada subjek atlet sepak takraw PPLOP 

Jawa tengah antara 0,321 sampai dengan 0,691. 

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach pada skala 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan sebesar 0,899. Berikut adalah sebaran 

item yang valid dan yang gugur dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Distribusi Sebaran Item valid dan gugur Skala Kecemasan Dalam Menghadapi 

Pertandingan 

 
Aspek 

Nomor pernyataan 
 

  Favorable            Unfavorable 

 
Total 

 
Valid 

Psikologis 3, 12, 22, 26 9, 13, 17, 29* 8 7 

Kognitif 1, 10*, 18, 
27 

8, 15, 21, 31* 8 6 

Fisiologis 7, 16, 20, 30 2, 6, 23*, 25* 8 6 

Somatis 5, 14, 24*, 
32 

19*, 11, 4*, 28 8 5 

Total 16 16 32 24 

Keterangan : Nomor dengan tanda (*) merupakan item gugur. 

 Jumlah item yang valid adalah 24 item dan jumlah item yang gugur adalah 8 

item. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran C-1, untuk selanjutnya data penelitian 

yang valid dan telah ditabulasi ulang tersebut digunakan untuk diuji asumsi. 
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2. Skala Regulasi Emosi 

Peneliti telah melakukan uji validitas alat ukur skala 

regulasi emosi  yang diberikan kepada 32 subjek dan terdiri dari 32 item. Hasil dari 

perhitungan Product Moment dibandingkan dengan r tabel sebesar 0,296 dengan 

taraf signifikansi 0,05. Hasil akhir uji validitas terdapat 12 item valid dan terdapat 20 

item gugur dan menunjukan rentang koefisien validitas regulasi emosi pada subjek 

atlet sepak takraw PPLOP Jawa tengah antara 0,325 sampai dengan 0,726. 

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach pada skala 

regulasi emosi sebesar 0,833. Berikut adalah sebaran item yang valid dan yang gugur  

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Distribusi Sebaran Item valid dan gugur skala Regulasi Emosi 

 
Aspek 

Nomor pernyataan 
 

Favorable              Unfavorable 

 
Total 

 
Valid 

Strategi untuk 

regulasi emosi 

3, 12*, 22, 26 9*, 13*, 17*, 29 8 4 

Perilaku  yang 

diarahkan pada 

tujuan 

1, 10, 18*, 27* 8*, 15, 21*, 31* 8 3 

Kontrol respon 

emosional 

7*, 16*, 20, 30 2*, 6, 23*, 25* 8 3 

Penerimaan 

respon emosional 

5, 14, 24*, 32* 19*, 11*, 4*, 
28* 

8 2 

Total 16 16 32 12 

Keterangan : Nomor dengan tanda (*) merupakan item gugur. 
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 Jumlah item yang valid adalah 12 item dan jumlah item yang gugur adalah 20 

item. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran C-2, untuk selanjutnya data penelitian 

yang valid dan telah ditabulasi ulang tersebut digunakan untuk diuji asumsi. 

 




