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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Populasi dan sampel merupakan dua komponen yang begitu penting dalam 

melakukan penelitian. Penelitian tidak akan berhasil bila tidak ada sampel dari suatu 

populasi  yang dapat menunjang untuk sebuah penelitian. Penelitian merupakan suatu 

cara yang digunakan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan dari permasalahan 

yang diteliti oleh seorang peneliti. Hasil ini dapat diperoleh dari data yang didapatkan 

dari suatu populasi yang ditentukan oleh seorang peneliti sesuai dengan masalah yang 

ingin diketahui hasilnya.  

1. Populasi Penelitian 

Dalam penelitian, seorang peneliti harus menentukan populasi sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti agar data yang diperoleh dari suatu populasi dapat 

memperoleh hasil yang sesuai. Sehingga suatu populasi yang digunakan untuk 

penelitian harus memiliki kualitas dan karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013: 80) bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam 

menentukan populasi, seorang peneliti harus menentukan populasi yang memiliki 

karakter sesuai dengan masalah yang akan diteliti sehingga hasil yang diperoleh 

merupakan data yang akurat.  

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, hal tersebut menjadi 

pedoman bagi penulis untuk menentukan populasi penelitian. Dengan begitu, 

populasi dalam penelitian ini yaitu atlet Pelatcab Kota Bandung. Dalam Pelatcab 

Kota Bandung terdapat beberapa kelompok cabang olahraga yang dilatih dan dibina, 

seperti yang diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 



34 
 

Laeli Rizki Hermawati, 2014 
Profil Perilaku Sosial Atlet Cabang Olahraga Bela Diri, Cabang Olahraga Permainan Dan Cabang 
Olahraga Konsentrasi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.1 

Cabang Olahraga Pelatcab Kota Bandung 

NO 

KELOMPOK 

CABOR 

CABANG 

OLAHRAGA 

JUMLAH 

ATLET 

1 AEROSPORTS 

Aeromodelling 10 

Gantole 4 

Paralayang 6 

Terjun Payung 5 

TOTAL 25 

2 AQUATICS 

Renang 24 

Loncat Indah 6 

Renang Indah 6 

Polo Air 10 

Selam 12 

TOTAL 58 

3 BELA DIRI 

Anggar 15 

Gulat 15 

Judo 24 

Karate 24 

Kempo 20 

Pencak Silat 29 

Taekwondo 22 

Tarung Derajat 20 

Tinju 16 

Wushu 25 

TOTAL 210 

4 ATLETIK   40 

    Panjat Tebing 15 

5 
IRAMA DAN 

GERAK 

Dansa 10 

Drum Band 25 

TOTAL 35 

6 KONSENTRASI 

Biliar 10 

Bowling 9 

Bridge 14 

Catur 12 

Golf 12 

Menembak 15 
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Panahan 18 

TOTAL 90 

7 PABBSI 

Angkat Besi 12 

Angkat Berat 22 

Binaraga 10 

TOTAL 44 

8 PERMAINAN 

Bola Basket 24 

Bulutangkis 20 

Hoki 40 

Sepak Takraw 26 

Sepak Bola 22 

Futsal 12 

Softball 34 

Baseball 22 

Squash 15 

Tenis 12 

Tenis Meja 12 

Voli 30 

Voli Pantai 12 

TOTAL 281 

9 
OLAHRAGA DI 

ATAS AIR 

Dayung 31 

Ski Air 8 

TOTAL 39 

10 GYMNASTIC 
Senam 20 

TOTAL 20 

11 
OLAHRAGA 

BALAP 

Balap Sepeda 15 

Sepatu Roda 20 

Berkuda 5 

Bermotor 6 

TOTAL 46 

  JUMLAH 902 

 

Peneliti memilih populasi tersebut karena atlet dalam Pelatcab Kota Bandung 

tentunya sudah lama menekuni suatu cabang olahraga dan memiliki banyak 

pengalaman sehingga perilaku sosial yang terbentuk dari suatu cabang olahraga sudah 

melekat pada diri atlet.  
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2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan seluruh atlet yang terdapat 

dalam populasi tersebut. Mengenai sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

menurut Arikunto (2006: 109), yaitu: “Sebagian atau wakil populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. Sesuai dengan masalah 

yang dikaji, penulis telah menentukan sampel dari populasi tersebut. Dalam 

menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2013: 85), bahwa: “Purposive sampling adalah teknik dengan 

pertimbangan tertentu”. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena tidak semua 

atlet yang terdapat dalam populasi tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini dan 

hanya cabang olahraga tertentu yang menjadi sampel penelitian. Cabang olahraga 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu cabang olahraga bela diri, cabang 

olahraga permainan dan cabang olahraga konsentrasi. 

Alasan peneliti memilih cabang olahraga bela diri, cabang olahraga konsentrasi 

dan cabang olahraga permainan sebagai sampel, adalah: 

1.  Memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda dari ketiga cabang olahraga 

tersebut, seperti cara memainkannya, peralatan yang digunakan dalam kegiatan 

cabang olahraga tersebut, peraturan dalam permainan maupun dalam 

pertandingan dan perbedaan perilaku individu yang menekuni ketiga cabang 

olahraga tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat dilingkungan tempatnya 

beradaptasi. 

2. Dari ketiga variabel yang diteliti yaitu disiplin, kerja sama dan sportivitas, cabang 

olahraga bela diri mewakili variabel disiplin yang diteliti karena atlet cabang 

olahraga bela diri dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi demi 

memperoleh prestasi, sedangkan cabang olahraga permainan mewakili variabel 

kerja sama yang diteliti karena atlet dituntut untuk menjaga dan menjalin 

komunikasi yang baik dengan teman satu timnya, dan cabang olahraga 
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konsentrasi mewakili variabel sportivitas, karena cabang olahraga konsentrasi 

selain menuntut konsentrasi yang tinggi tetapi sportivitas seperti nilai kejujuran 

sangat penting dan dibutuhkan dalam cabang olahraga konsentrasi.  

3. Cabang olahraga bela diri, cabang olahraga permainan dan cabang olahraga 

konsentrasi adalah cabang olahraga yang dimainkan secara perseorangan (single) 

dan ganda (double), akan tetapi cabang olahraga bela diri merupakan olahraga 

body contact sehingga atlet berhadapan langsung dengan lawan, sedangkan 

cabang olahraga permainan seperti tenis, tenis meja dan bulu tangkis dimainkan 

secara tunggal dan ganda tanpa adanya kontak fisik dengan lawan, dan cabang 

olahraga konsentrasi tanpa adanya kontak fisik dan tanpa berhadapan langsung 

dengan lawan, atlet cabang olahraga konsentrasi hanya fokus pada target atau 

sasaran yang ada dihadapannya.  

Mengenai jumlah sampel penelitian, peneliti berpedoman pada pendapat 

Arikunto (2006: 112), sebagai berikut: 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian yang populasi. 

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antar 10%-15%, atau 

20%-25% atau lebih… 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang terdiri dari 15 atlet yang 

mengikuti cabang olahraga bela diri sampel diambil dari olahraga taekwondo, tinju 

dan pencak silat, dan 15 atlet yang mengikuti cabang olahraga permainan sampel 

diambil dari olahraga bulutangkis, tenis dan tenis meja, serta 15 atlet yang mengikuti 

cabang olahraga konsentrasi sampel diambil dari olahraga panahan, menembak dan 

biliar. 

B. PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 

peneliti selama melakukan penelitian. Membentuk prosedur penelitian dapat 
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mempermudah penulis dalam melakukan kegiatan penelitian dan menjadi pedoman 

bagi penulis. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yang akan dilakukan oleh 

penulis, yaitu: 

1.  Persiapan tahap awal dalam melakukan penelitian ini adalah menentukan masalah 

yang akan dikaji. 

2. Merumuskan masalah yang akan diteliti. 

3. Membuat asumsi atau anggapan dasar. 

4. Menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan untuk penelitian.  

5.  Menentukan alat pengumpul data atau instrumen yang digunakan dalam 

penelitian . 

6. Penyusunan instrumen penelitian berupa angket. 

7. Pengolahan dan analisis uji coba instrumen penelitian, sebagai berikut: 

a. Uji coba instrumen penelitian pada responden di luar sampel penelitian. 

b. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 

8. Pengumpulan data penelitian, sebagai berikut: 

a. Penyebaran instrumen penelitian yaitu angket kepada sampel penelitian. 

b. Pemberian skor pada setiap jawaban dari item pernyataan berdasarkan pedoman 

penilaian instrumen penelitian yang telah ditentukan. 

9. Pengolahan data penelitian. 

10. Pembahasan hasil penelitian meliputi penyusunan laporan dari hasil penelitian 

dan membuat pembahasan terhadap hasil penelitian. 

11. Penyusunan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian. 

Adapun prosedur atau langkah–langkah dalam penelitan ini pada bagan berikut 

ini. 
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Gambar 3. 

Langkah-langkah penelitian 

 

Memilih masalah yang akan dikaji 

Merumuskan masalah 

Membuat asumsi dasar 

Menentukan populasi 

Menentukan dan menyusun instrumen  

Menentukan sampel 

Mengumpulkan dan mengolah data  

Menganalisis data penelitian 

Menarik kesimpulan  

KEL. A 

Atlet Cabor Bela Diri 

KEL. B 

Atlet Cabor Permainan 

KEL. C 

Atlet Cabor Konsentrasi 

Menguji validitas dan reliabilitas instrumen  
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C. DESAIN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang penulis teliti yaitu atlet cabang 

olahraga bela diri, atlet cabang olahraga permainan dan atlet cabang olahraga 

konsentrasi. Desain penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1, sebagai berikut: 

 

                                      

                                        

                      

                                            

Gambar 3.2 

Desain penelitian 

 

Keterangan : 

X = atlet cabang olahraga bela diri 

Y = atlet cabang olahraga permainan 

Z = atlet cabang olahraga konsentrasi 

P = perilaku sosial  

D. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memperoleh data 

dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan. Dalam pelaksanaannya, metode penelitian menggunakan cara ilmiah 

untuk memperoleh data, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 2), yaitu:  

X 

Y 

Z 

P 
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Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti 

cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis. 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka penulis perlu 

menentukan suatu metode yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut, 

metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif.  Menurut Arikunto (2009: 234) mengenai deskriptif, yaitu: “Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat 

penelitian dilakukan”. Penelitian deskriptif ini hanya bertujuan untuk memperoleh 

data atau informasi mengenai keadaan saat penelitian dilakukan dan melihat kaitan 

antara variabel-variabel yang diteliti.  

Adapun langkah-langkah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

menurut Sukardi (2007: 158), yaitu: 

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui 

metode deskriptif. 

2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. 

3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian 

4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. 

5. Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis 

penelitian. 

6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini 

menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul 

data, dan menganalisis data. 
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7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan 

teknik statistika yang relevan. 

8. Membuat laporan penelitian. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Agar pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami isi dari penelitian 

ini, penulis membuat batasan istilah untuk menghindari adanya kekeliruan istilah 

dalam penelitian ini. Penulis memberikan batasan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian ini, sebagai berikut: 

1.   Profil Perilaku Sosial  

 Profil menurut Sugono (2008: 1104) yaitu grafik yang memberikan fakta tentang 

hal-hal khusus. 

Definisi perilaku yang dikemukakan oleh Sugono (2008: 1056) adalah tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata sosial 

menurut Ahmadi (2003: 243) adalah hubungan antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lain dalam bentuknya yang berlain-lainan. Perilaku sosial dapat 

diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan yang terjadi 

saat berinteraksi dengan individu lain di dalam lingkungannya.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perilaku sosial adalah reaksi atau 

tanggapan atlet, dimana reaksi tersebut telah terbentuk dari cabang olahraga yang 

ditekuninya. Reaksi atau tanggapan tersebut timbul ketika adanya rangsangan dari 

individu lain saat berinteraksi di dalam lingkungannya. 

2. Atlet Cabang Olahraga Bela Diri  

Atlet menurut Sugono (2008: 98), yaitu olahragawan, terutama yang mengikuti 

perlombaan atau pertandigan (kekuatan, ketangkasan dan kecepatan). 
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Bela diri merupakan seni atau suatu cara yang muncul untuk mempertahankan 

atau membela diri. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan atlet cabang olahraga bela diri adalah 

atlet olahraga taekwondo, tinju dan pencak silat putra dan putri yang mengikuti 

pembinaan dan latihan di Pelatcab Kota Bandung. 

3. Atlet Cabang Olahraga Permainan 

Atlet menurut Sugono (2008: 98), yaitu olahragawan, terutama yang mengikuti 

perlombaan atau pertandigan (kekuatan, ketangkasan dan kecepatan). 

Permainan dalam ruang lingkup olahraga yaitu sebuah kegiatan yang dibatasi oleh 

adanya aturan yang lengkap dan adanya perlombaan atau pertandingan diantara 

pemain. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan atlet cabang olahraga permainan 

adalah atlet olahraga bulutangkis, tenis dan tenis meja putra dan putri yang 

mengikuti pembinaan dan latihan di Pelatcab Kota Bandung. 

4. Atlet Cabang Olahraga Konsentrasi 

Atlet menurut Sugono (2008: 98), yaitu olahragawan, terutama yang mengikuti 

perlombaan atau pertandigan (kekuatan, ketangkasan dan kecepatan). 

Dalam ruang lingkup olahraga, konsentrasi merupakan kemampuan atlet untuk 

tetap fokus pada sebuah pertandingan dan saat melakukan latihan.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan atlet cabang olahraga konsentrasi 

adalah atlet olahraga panahan, menembak dan biliar putra dan putri yang 

mengikuti pembinaan dan latihan di Pelatcab Kota Bandung. 
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F. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen atau alat merupakan hal yang erat kaitannya dalam penelitian. 

Instrumen digunakan dalam penelitian sebagai alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh data dari suatu fenomena yang diamati dan diteliti oleh peneliti dan hasil 

data tersebut dijadikan kesimpulan untuk penelitian. Instrumen penelitian menurut 

Sugiyono (2013: 102), yaitu: “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dalam peneltian ini, penulis 

meneliti mengenai fenomena sosial atlet di lingkungan tempat bersosialisasi. 

Mengenai instrumen atau alat ukur, terdapat banyak alat ukur yang digunakan 

untuk melakukan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu 

angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket adalah serangkaian pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden atau sampel, seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 142), bahwa: “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Jawaban dari responden 

tersebut sebagai data yang akan diolah oleh penulis untuk mendapatkan hasil dan 

kesimpulan untuk penelitian. 

Alasan penulis memilih angket sebagai instrumen dalam penelitian ini karena 

jumlah sampel atau responden cukup besar sehingga angket dapat dibagikan secara 

serentak kepada responden atau sampel. 

G. PROSES PENGEMBANGAN INSTRUMEN 

Sebelum instrumen atau alat ukur dalam penelitian diberikan kepada sampel 

utama, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menguji alat ukur tersebut 

sehingga instrumen tersebut valid dan tidak diragukan lagi. Tahapan yang perlu 

dilakukakan oleh penulis sebagai berikut, yaitu: 

 



45 
 

Laeli Rizki Hermawati, 2014 
Profil Perilaku Sosial Atlet Cabang Olahraga Bela Diri, Cabang Olahraga Permainan Dan Cabang 
Olahraga Konsentrasi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Uji Coba Instrumen 

Uji coba alat ukur perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas alat ukur tersebut yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Karena 

instrumen yang valid dan reliabel merupakan alat yang penting dalam penelitian. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 122), yaitu: “Instrumen 

yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang valid dan reliabel”. Bila peneliti menggunakan alat ukur yang vaild dan reliabel, 

maka hasil penelitian yang diperoleh akan valid dan juga reliabel.  

2. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan adanya tujuan agar alat ukur yang 

digunakan mempunyai tingkat ketepatan yang mutlak untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan tujuan atau harapan penulis.  

Penulis menggunakan korelasi untuk menentukan validitas instrumen dalam 

penelitian ini. Penulis mengkorelasikan setiap item skor jawaban pernyataan 

responden dengan total skor seluruh resopnden. Setelah itu, nilai rhitung dibandingkan 

dengan nilai rtabel. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai rhitung ≥ rtabel. 

3. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas pada instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat ketetapan 

suatu instrumen. Ketetapan yang dimaksud adalah bila instrumen digunakan beberapa 

kali akan menghasilkan data yang tetap dan tidak berubah. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini, penulis mencari nilai yang digunakan untuk 

mengetahui ketetapan instrumen ini. Nilai ini didapat dari membagi dua item 

pernyataan menjadi item genap dan item ganjil. Setelah itu diperoleh skornya dan 

dihitung korelasinya. Nilai rhitung kemudian dimasukkan ke dalam rumus Spearman 

Brown: 
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R =   2 r 

   1 + r 

Keterangan: 

R = reliabilitas internal seluruh instrumen 

r = korelasi product moment antara belahan pertama den kedua 

 

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya peneliti 

memberikan serangkaian atau kumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden. Angket menurut Arikunto (2009: 10), yaitu: “Angket adalah kumpulan 

dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini 

disebut responden), dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis”. Dalam 

penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh data dari responden yang sudah 

ditentukan oleh penulis.  

Dalam suatu penelitian, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengambil 

data harus memiliki skala sehingga data yang didapatkan merupakan data yang 

akurat. Penulis menggunakan skala Likert dalam penelitian ini. Skala Likert ini 

digunakan untuk mengukur sikap atau mengukur mengenai gejala atau fenomena 

sosial terhadap sekelompok individu.  

Dalam skala Likert, variabel-variabel yang akan diukur untuk memperoleh data 

diuraikan menjadi indikator variabel. Indikator ini akan dibentuk menjadi pertanyaan 

atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden atau sampel dalam penelitian.  

Mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yang akan 

disusun untuk menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam angket, oleh 



47 
 

Laeli Rizki Hermawati, 2014 
Profil Perilaku Sosial Atlet Cabang Olahraga Bela Diri, Cabang Olahraga Permainan Dan Cabang 
Olahraga Konsentrasi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penulis dibentuk menjadi kisi-kisi angket seperti yang diuraikan dalam tabel 3.2. 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket Perilaku Sosial 

Konsep Sub Variabel Indikator 

Sport provides a forum to 

learn social skills such as 

disciplines, confidence 

and leadership and it 

teaches care principles 

such as tolerance, 

cooperation and respect. 

(United Nations, 2003) 

 

 

 

Disiplin 

 

a. taat pada aturan 

b. tanggungjawab 

c. tepat waktu 

d. tekun dan ulet 

e. patuh pada pelatih 

Kerja Sama 

 

a. mementingkan 

kepentingan bersama 

b. saling tolong 

menolong 

c. tidak egois 

d. saling pengertian 

 

 

 

Sportivitas 

  

a. jujur 

b. rendah hati saat 

memenangkan 

pertandingan 

c. menerima kekalahan 

d. menghargai lawan 

 

Setiap jawaban dalam butir pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam 

angket, masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan jawaban 

responden. Dalam skala Likert, nilai dari setiap jawaban memiliki penilaian mulai 
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dari sangat positif hingga sangat negatif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

menyusun kategori pemberian skor sebagai berikut:  

a.  Untuk setiap pernyataan positif yaitu, sangat setuju memiliki skor 5, setuju 

memiliki skor 4, ragu-ragu memiliki skor 3, tidak setuju memiliki skor 2, dan 

sangat tidak stuju memiliki skor 1. 

b. Untuk setiap pernyataan negatif yaitu, sangat setuju memiliki skor 1, setuju 

memiliki skor 2, ragu-ragu memiliki skor 3, tidak setuju memiliki skor 4, dan 

sangat tidak stuju memiliki skor 5. 

Mengenai kategori pemberian skor tersebut, dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. 

Bobot Nilai Untuk Tiap Pernyataan 

Alternatif Jawaban Bobot nilai soal (Positif) Bobot nilai soal (Negatif) 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

I. PROSEDUR ANALISIS DATA 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data dari sampel yang telah 

dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun langkah-langkah 

yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang dikutip dari Sugiyono 

(2013: 147), sebagai berikut: 

1. mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden 

2. mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden 
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3. menyajikan data tiap variabel yang diteliti 

4. melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

5. melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

 


