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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Untuk pemecahan dan penyelesaian suatu masalah penelitian diperlukan 

suatu metode. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan, menggambarkan 

dan menyimpulkan hasil pemecahan suatu masalah melalui cara-cara tertentu 

sesuai dengan prosedur penelitian. Suatu penelitian perlu menetapkan suatu 

metode yang sesuai dan dapat membantu mengungkapkan suatu rumusan 

masalah. Keberhasilan suatu penelitian ilmiah tidak akan lepas dari metode yang 

digunakan dalam suatu penelitian. Masalah yang akan diteliti serta tujuan yang 

ingin dicapai dalam suatu penelitian akan menentukan penggunaan metode 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan teknik korelasional. Mengenai metode deskriptif dijelaskan oleh 

Arikunto (2002, hlm.309) bahwa: “Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang 

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.” 

Sedangkan Ibrahim dan Sudjana (2004, hlm.64) menjelaskan bahwa: 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan perkataan 

lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian 

kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 

dilaksanakan. 

 

Pendapat di atas memberikan makna bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa pada saat 

sekarang yang nampak dalam suatu situasi. Lebih lanjut Surakhmad (1998, 

hlm.140) menjelaskan mengenai ciri-cirinya metode deskriptif sebagai berikut:  

 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik). 
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Berdasarkan kutipan di atas maka metode deskriptif adalah suatu metode 

yang berusaha menggambarkan, menjelaskan, dan melukiskan situasi berupa 

gejala, dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Sedangkan berdasarkan ciri-

ciri metode deskriptif di atas dapat digambarkan bahwa dalam penelitian ini data 

yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisisi. Hal ini untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan konsep diri dan 

kercerdasan emosional dengan prestasi memanah pada cabang olahraga panahan. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Ketelitian di 

dalam menentukan jumlah dari suatu populasi dan sampel akan menentukan 

keberhasilan suatu penelitian. Populasi dalam suatu penelitian merupakan 

kumpulan individu atau objek yang mempunyai sifat-sifat umum. Arikunto (2002, 

hlm.102) menjelaskan bahwa: “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.” 

Kemudian Sudjana (1989, hlm.6) menjelaskan bahwa:  

 

Totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat digambarkan bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah totalitas sumber data secara keseluruhan subjek 

penelitian, oleh karena itu perlu ditetapkan secara akurat, sebab data yang 

terkumpul akan diolah dan dianalisa kemudian kesimpulannya digunakan untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah para atlet 

panahan Jalak Harupat Archery Team Kabupaten Bandung, sebanyak 25 orang. 

Alasan penengambilan populasi sebanyak 25 orang adalah peneliti ingin 

mengambil para atlet panahan yang aktif dalam mengikuti latihan dan memiliki 

prestasi pada cabang olahraga panahan. 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Mengenai pengertian sampel 

Lutan, Berliana, dan Sunaryadi (2007, hlm.80) menjelaskan bahwa: “Sampel 
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adalah kelompok yang digunakan dalam penelitian dimana data atau informasi itu 

diperoleh.” Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

jumlah populasi yang ada. Arikunto (2002, hlm.108) menjelaskan bahwa: 

“Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.” Dengan kata lain, 

pengambilan sampelnya menggunakan seluruh anggota populasi, hal ini seperti 

yang dijelaskan Surakhmad (1998, hlm.100) bahwa: “Sampel yang jumlahnya 

sebesar populasi sering kali disebut sampel total.” Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling atau sampling 

seadanya. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah seluruh jumlah populasi sebanyak 25 orang para atlet panahan Jalak 

Harupat Archery Team Kabupaten Bandung. 

 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara menganalisis data agar 

dapat dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian, karena 

itu desain penelitian berfungsi untuk memberikan jalan dan arah proses penelitian 

yang dilakukan. Desain penelitian diperlukan untuk dijadikan pegangan dalam 

pelaksanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan arahnya jelas dan 

terencana. Suatu penelitian deskriptif pengambilan data yang digunakan harus 

dipilih berdasarkan variabel-variabel yang tergantung dalam penelitian. Pada 

penelitian ini, langkah-langkah yang disusun sebagai berikut: a) Menetapkan 

populasi dan sampel penelitian, b) Pengambilan dan pengumpulan data melalui 

penyebaran angket dan tes, c) Analisis data, dan d) Menetapkan kesimpulan. 
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X2 

Y 

X1 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan 

pada Bagan 3.1.  

r1.y 

 

         r1.2   r2.y 

 

 

 R12.y 

Bagan 3.1 

Desain Penelitian 

(Sumber: Sukardi, 2008, hlm.168) 
 

Keterangan: 

X1       : Konsep diri   

X2       : Kecerdasan emosional 

X1X2     : Konsep diri dan kecerdasan emosional 

Y       : Prestasi memanah pada cabang olahraga panahan 

r1.2       : Koefisien kontribusi X1 dan X2 

r1.y       : Koefisien kontribusi X1 dan Y 

r2.y       : Koefisien kontribusi X2 dan Y 

R12.y    : Koefisien kontribusi X1, X2 dan Y 
 

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 

Langkah-langkah Penelitian 

 

 

Populasi 

Sampel 

Angket Kecerdasan 

Emosional 

Prestasi Memanah pada 

Cabang Olahraga Panahan 

Angket Konsep Diri 

Pengolahan Data dan 

Analisis  

Kesimpulan 
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D. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan 

instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas 3 instrumen penelitian, yaitu: 

1. Instrumen untuk mengetahui konsep diri atlet panahan menggunakan bentuk 

angket tertutup dengan menggunakan Skala Likert. 

2. Instrumen untuk mengetahui kecerdasan emosional atlet panahan 

menggunakan bentuk angket tertutup dengan menggunakan Skala Likert. 

3. Instrumen untuk mengetahui hasil prestasi memanah pada cabang olahraga 

panahan meggunakan tes memanah jarak 30 meter Ronde FITA divisi 

Compound dan Recurve, serta Ronde Nasional (Standard Bow). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian diperlukan alat yang 

disebut instrumen, hal ini untuk memudahkan sampel dalam melakukan tes dan 

pengukuran, sehingga pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Angket Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional Atlet Panahan 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui konsep diri dan kecerdasan emosional 

atlet panahan, digunakan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner dan 

tes pengukuran sebagai alat pengumpul data. Sehubungan dengan angket atau 

kuesioner dijelaskan Arikunto (2002, hlm.124) bahwa: “Kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.” 

Angket dalam penelitian ini terdiri dari variabel konsep diri dan kecerdasan 

emosional yang dijabarkan melalui komponen dan indikator-indikator. Butir-butir 

pernyataan dalam angket merupakan gambaran mengenai hubungan konsep diri 

dan kercerdasan emosional dengan prestasi memanah pada cabang olahraga 

panahan. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup. Angket ini bersifat tertutup artinya angket ini disusun dengan pernyataan 
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terbatas, tegas, kongkrit, dan lengkap sehingga responden hanya memilih 

alternatif jawaban yang tersedia dalam setiap pernyataan. 

Untuk memudahkan dalam penyusunan butir-butir pernyataan angket serta 

alternatif jawaban yang tersedia, maka responden hanya diperkenankan untuk 

menjawab salah satu alternatif jawaban. Jawaban yang dikemukakan oleh 

responden didasarkan pada pendapatnya sendiri atau suatu hal yang dialaminya. 

Untuk mengidentifikasi perubahan prilaku dan pribadi seseorang dalam menjawab 

setiap pernyataan dari setiap butir soal yang akan disajikan, hendaknya terlebih 

dahulu harus diketahui secara tepat (valid) dan dapat dipercaya (reliabel) dari alat 

pengumpulan datanya, karena kecermatan penilaian dalam mempertimbangkan 

dan mengambil keputusan serta diagnosa tergantung kepada tingkat ketepatan, 

kepercayaan, keobjektifan, dan kerepresentatifan informasi yang didukung oleh 

data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan 

pada angket mengenai konsep diri dan kecerdasan emosional. 

a. Penyusunan Angket 

Indikator-indikator yang telah dirumuskan ke dalam bentuk kisi-kisi tersebut 

di atas selanjutnya dijadikan bahan penyusunan butir-butir pernyataan atau soal 

dalam angket. Butir-butir pernyataan atau soal tersebut dibuat dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang tersedia. Mengenai 

alternatif jawaban dalam angket, penulis menggunakan skala sikap yakni skala 

Likert. Ibrahim dan Sudjana (2004, hlm.107) menjelaskan sebagai berikut: 

 

Skala Likert dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh 

responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolak, melalui rentangan 

nilai tertentu. Oleh sebab itu pernyataan yang diajukan ada dua kategori, 

yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif. Salah satu skala sikap yang 

sering digunakan dalam penelitian pendidikan adalah skala Likert. Dalam 

skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan baik pernyataan positif 

maupun negatif dinilai subyek sangat setuju, setuju, tidak punya pilihan, 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
 

Berdasarkan uraian tentang alternatif jawaban dalam angket, penulis 

menetapkan kategori penyekoran sebagai berikut : Kategori untuk setiap butir 

pernyataan positif, yaitu Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Ragu-ragu = 3, Tidak 

Setuju = 2 dan Sangat Tidak Setuju = 1. Kategori untuk setiap butir pernyataan 
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negatif, yaitu Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, Ragu-ragu = 3, Tidak Setuju = 4 dan 

Sangat Tidak Setuju = 5. Kategori penyekoran tampak dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

 

Alternatif Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Perlu dijelaskan bahwa dalam menyusun pernyataan-pernyataan agar 

responden dapat menjawab salah satu alternatif jawaban tersebut, maka 

pernyataan-pernyataan itu disusun dengan berpedoman pada penjelasan Arikunto 

(2002, hlm.200) mengenai cara dan pengadaanya untuk mengikuti persyaratan 

yang telah digariskan dalam penelitian, adalah sebagai berikut: 

 

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih spesifik 

dan tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam menyusun pernyataan dalam 

angket ini harus bersifat jelas, ringkas dan tegas. Pernyataan-pernyataan angket 

penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Tes Memanah Jarak 30 Meter Ronde FITA divisi Compound dan Recurve, 

serta Ronde Nasional (Standard Bow) Cabang Olahraga Panahan. Dalam 

penelitian uji validitas dan realibilitasnya yang mengacu pada sumber dari 

(Pratama, 2012 hlm. 48-50) bahwa: “nilai validitasnya sebesar 0,908 dan nilai 

reliabilitasnya sebesar 0,738.” 
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a. Tujuan: Mengukur prestasi memanah jarak 30 meter Ronde FITA divisi 

Compound dan Recurve, serta Ronde Nasional (Standard Bow). 

b. Alat: Alat tulis, scoring sheet, lapangan panahan, busur standar bow dan 

anak panah serta perlengkapan lainnya, .bantalan besrta sasarannya (target 

face), meteran, pluit, dan stopwatch. 

c. Petugas tes (Tester) : 

- 1 (satu) orang peniup peluit (starter) 

- 1 (satu) orang menyalakan stopwatch (timer) 

- 1 (satu) orang pencatat hasil tembakan. 

d. Pelaksanaan: 

 Testee berdiri di garis batas menembak sebagai awalan memanah jarak 

30 meter Ronde FITA divisi Compound dan Recurve, serta Ronde 

Nasional (Standard Bow) menghadap ke sasaran.  

 Testee menembak atau memanah Ronde FITA divisi Compound dan 

Recurve, serta Ronde Nasional (Standard Bow) dengan jarak 30 meter 

secara maksimal. 

 Testee diberikan kesempatan memanah sebanyak 6 seri x 6 anak 

panah dengan waktunya 4 menit per seri. (dapat dilihat di Lampiran 9) 

 Ketentuan : 

- Pada bunyi pluit satu kali testee bersiap memasuki garis tembak 

yang berjarak 30 meter, menghadapak ke sasaran. 

- Pada bunyi pluit dua kali testee mulai menembakkan anak panah 

ke sasaran, masing-masing 6 panah per seri (dilakukan sebanyak 6 

seri dengan jumlah anak panah yang ditembakkan sebanyak 36 

anak panah), kegiatan ini berlangsung selama 4 menit tiap seri. 

- Pada bunyi pluit tiga kali testee menghentikan tembakan (waktu 

menembak atau memanah habis). 

 Apabila ada anak panah yang memantul, tembakan dihentikan hanya 

pada bantalan yang memantul. Kemudian dilanjutkan setelah waktu 

menembak selama 4 menit habis. 
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 Prosedur yang sama dilakukan sampai dengan seri 6 atau seri terakhir, 

jumlah anak panah yang ditembakan sebanyak 36 anak panah. 

e. Penyekoran: Untuk pencatatan skor dilakukan oleh testee dengan diawasi 

oleh tester. Prosedur penyekoran sesuai dengan ketentuan PP. Perpani 

terbaru tahun 2011. 

 Catatan : 

- Tembakan sah apabila anak panah yang dilepaskan menancap pada 

daerah face target dan dilepaskan sebelum waktu habis. 

- Tembakan testee tidak sah apabila anak panah yang dilepaskan 

menancap di luar area face target atau keluar bantalan dan 

dilepaskan setelah waktu berakhir. 

- Apabila ada testee yang sudah menarik tali busur akan tetapi tidak 

jadi dilepaskan sebelum waktu berakhir dan menarik kembali 

kemudian melepaskan anak panah sebelum habis waktunya, maka 

anak panah tersebut diskor. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tes prestasi memanah jarak 30 

meter nomor Ronde FITA divisi Compound dan Recurve, serta Ronde 

Nasional (Standard Bow) dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

           

Gambar 3.1 

Tes Prestasi Memanah Jarak 30 Meter Ronde FITA Divisi Compound dan 

Recurve, serta Ronde Nasional (Standard Bow) 

 

F. Uji Coba Angket 

Angket yang telah disusun harus diuji cobakan untuk mengukur tingkat 

validitas dan reliabilitas dari setiap butir pernyataan. Dari uji coba angket akan 
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diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai 

pengumpul data dalam penelitian ini. Uji coba angket ini dilaksanakan pada 

tanggal 11 - 13 Mei 2015. Angket tersebut diujicobakan kepada para atlet panahan 

Unit Kegiatan Mahasiswa Panahan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 

sebanyak 20 orang. Sebelum para sampel mengisi angket, penulis memberikan 

penjelasan mengenai cara-cara pengisiannya.  

Adapun langkah-langkah pengolahan data untuk menentukan validitas 

instrumen sebagai berikut: 

1. Menentukan Validitas Instrumen 

Untuk menentukan validitas instrumen dilakukan langkah-langkah dalam 

mengolah data untuk menentukan validitas instrumen tersebut adalah: 

a. Data yang diperoleh dari hasil uji coba dikumpulkan dan dipisahkan antara 

skor tertinggi dan terendah 

b. Menentukan 50% responden yang memperoleh skor tinggi dan 50% yang 

memperoleh skor rendah. 

c. Kelompok yang terdiri dari responden yang memperoleh skor tinggi disebut 

kelompok atas. Sedangkan kelompok yang terdiri dari responden yang 

memperoleh skor rendah disebut kelompok bawah. 

d. Mencari nilai rata-rata (X) setiap butir dengan rumus (Sudjana: 1989, hlm.62): 

 

 

Keterangan: 

X : Nilai rata-rata yang dicari 

Xi : Jumlah skor 

n : Jumlah responden 
 

e. Mencari simpangan baku (S) setiap butir pernyataan (Sudjana: 1989, hlm.94) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Xi 

X = 

        n 

  

(X– X)
2 

S  =  

     n - 1 
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Keterangan: 

S  : Simpangan baku yang dicari 

(X – X)
2
 : Jumlah hasil penguadratan nilai skor dikurangi rata-rata 

n – 1 : Jumlah sampel dikurangi satu 
 

f. Mencari variansi gabungan (S
2
) untuk setiap butir pernyataan kelompok atas 

dan kelompok bawah (Sudjana: 1989, hlm.232) dengan rumus sebagai berikut: 

 

                                                 

Keterangan: 

S
2
 : Varians gabungan 

S1 : Simpangan baku kelompok satu 

S2 : Simpangan baku kelompok dua 

n : Sampel 
 

g. Mencari nilai thitung untuk setiap butir pernyataan (Sudjana: 1989, hlm.233) 

dengan rumus sebagai berikut: 

   

21

21

11

nn
S

XX
t




  

Keterangan: 

S   : Simpangan baku 

n   : Jumlah Sampel  

X1   : Rata-rata Kelompok atas 

X2  : Rata-rata Kelompok bawah 

 

2. Menentukan Reliabilitas Instrumen 

Untuk menentukan reliabilitas instrumen, penulis melakukan pendekatan 

sebagai berikut: 

a. Membagi butir pernyataan menjadi dua bagian pernyataan yang bernomor 

ganjil dan bernomor genap 

b. Skor dari butir pernyataan yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi 

variabel X dan skor dari butir-butir pernyataan yang bernomor genap 

dijadikan variabel Y. 

c. Mengkorelasikan antara skor butir-butir pernyataan yang bernomor ganjil 

dengan butir-butir pernyataan yang bernomor genap dengan menggunakan 

rumus korelasi Pearson Product. Moment sebagai berikut: 

 (n1-1) Si
2
 + (n2 -1) S2

2
 

S
2 

= 

        n1 +  n2 - 2 

                n XY – (X) (Y) 

rxy = 

    (n (X
2
) – (X)

2
 ) (n (Y

2
) – (Y)

2
 ) 
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Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi yang dicari 

XY: Jumlah perkalian skor x dan skor y 

X : Jumlah skor x 

Y : Jumlah skor y 

n : Jumlah banyaknya soal 
 

d. Mencari reliabilitas seluruh perangkat butir dengan menggunakan rumus 

Spearman Brown dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

rii    : Koefisien yang  dicari 

2. r   : Dua kali koefisien korelasi 

1 + r : Satu tambah koefisien korelasi 
 

e. Menguji signifikansi korelasi, yaitu dengan rumus yang dikembangkan oleh 

Sudjana (1989, hlm.365) yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan: 

t     : Nilai thitung yang dicari 

r     : Koefisien seluruh tes 

n – 2 : Jumlah soal/pernyataan dikurangi dua 
 

G. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Instrumen yang telah dinyatakan valid dan reliabel dalam penelitian ini 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, setelah itu angket penelitian 

diperbanyak untuk disebarkan kepada sampel penelitian yang merupakan sumber 

data dalam penelitian ini. Angket di atas disebarkan kepada para atlet panahan 

Jalak Harupat Archery Team Kabupaten Bandung, butir soal dalam angket yang 

valid dan reliabel ini sebanyak 38 soal dari 42 soal pada variabel konsep diri dan 

sebanyak 30 soal dari 33 soal pada variabel kecerdasan emosional. Pengumpulan 

data mengenai dari Angket konsep diri, angket kecerdasan emosional, dan prestasi 

atlet panahan Jalak Harupat Archery Team Kabupaten Bandung dilaksanakan 

tanggal 21 dan 28 Juni 2015 di Lapangan Panahan Jalak Harupat Kabupaten 

Bandung.  

     2. r xy  

rii = 

    1 + r xy  

 r   n - 2 

t = 

    1 – r 
2 
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H. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran merupakan data 

mentah. Data-data yang telah dibakukan dapat diolah dan dianalisis untuk 

menghasilkan suatu hubungan yang berarti melalui data-data tersebut. Adapun 

rumus-rumus statistika yang digunakan untuk mengolah data hasil tes dikutip dari 

buku “Metode Statistika” (1989) yang disusun oleh Sudjana. Adapun langkah-

langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai rata-rata dari setiap variabel, digunakan rumus: 

n

X
X i
  

Keterangan:  

X   = Rala-rata (mean) yang dicari  

Σ   = Jumlah dari Xi  

Xi   = Skor mentah  

n   = Jumlah sampel 

 

2. Mencari simpangan baku dari setiap kelompok data atau variabel dengan 

menggunakan rumus: 

1

)( 2






n

XX
S i  

Keterangan:  

S   = Simpangan baku yang dicari  

Xi  = Skor mentah 

X  = Rata-rata dari skor mentah  

n   = Jumlah sampel 
 

3. Setelah menempuh langkah-langkah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah 

mencari T-skor dengan rumus: 

T-skor  = 50 + 10 






 

S

xx
 (Untuk Jarak) 

       = 50 + 10 






 

S

xx
 (Untuk Waktu) 

Keterangan : 

T- skor  = Skor standar yang dicari 

X          = Skor yang diperoleh seseorang 

x           = Nilai rata-rata  

 S           = Simpangan baku 
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Rumus-rumus di atas merupakan langkah awal yang dipergunakan untuk 

pengolahan data hasil tes pada tahap sebenarnya, yang akan dipergunakan 

untuk menyelsaikan pengolahann data untuk memperoleh nilai-nilai yang 

menjadi bahan penelitian yang dilakukan. 

4. Menguji normalitas data dari setiap data, untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah dengan 

uji statistika non parametrik yang dikenal dengan "Uji Lilliefors.” Untuk 

menguji hipotesis nol ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:  

3.1.   Pengamatan Xi, X2... Xn dijadikan bilangan baku.Z1,Z2, ,........... Zn dengan  

          menggunakan rumus :  
S

XX
Z I   

        (X dan Z masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku) 

3.2    Untuk setiap bilangan baku ini digunakan daftar distribusi normal baku,  

        kemudian dihitung peluang F(Zi)=P(Z<Zi) 

3.3   Menghitung Proporsi Z1, Z2, ..... Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z1.      

     Jika proporsi ini dinyatakan dengan rumus: 

              Banyaknya Z1, Z2, ... , Zn       Zi 

     S (Zi) = 

       n 

3.4.   Hitung selisih F(Z1) - S(Zi) 

3.5.   Ambil harga yang paling besar antara harga-harga mutlak selisih tersebut, 

sebutlah harga terbesar itu α untuk menerima dan menolak hipotesis nol 

maka Lo dibandingkan dengan nilai kritis L yang diambil dari uji 

Liliefors dengan taraf nyata 0.05 kriterianya adalah ditolak hipotesis nol 

bila populasi berdistribusi normal jika Lo yang diperoleh dari 

perhitungan lebih besar dari Ltabel, dalam hal lain hipotesis diterima. 

5. Menghitung koefisien korelasi, perhitungan ini dilakukan untuk mencari 

hubungan kedua variabel dengan rumus sebagai berikut:  

r xy = 

 

  




})(}{)({

))((.

2222 yynxxn

yxyxn
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Keterangan: 

rxy  = Korelasi yang dicari 

n  = Jumlah Sampel 

X = Jumlah X 

Y  = Jumlah Y 

XY = Jumlah X kali Y 

X
2 

= Jumlah X
2 

Y
2 

=
 
Jumlah Y

2 

 

6. Menghitung  signifikansi  koefisien  korelasi  tunggal dengan  menggunakan 

pendekatan uji-t dengan rumus: 

r

nr
t






1

2
 

Keterangan: 

t  = thitung yang dicari  

r = Koefisien yang dicari  

i  = Jumlah sampel 

 

Pengujjian statistik uji-t dimaksudkan untuk mengetahui tingkat koefisien 

korelasi atau hubungan dari masing-masing variabel. Dengan kriteria pengujian 

hipotesis diterima jika –t(1-1/2α) < t < t(1-1/2α). Pada taraf nyata a = 0.05 dengan 

dk = n – 2 dalam hal lain jika thitung lebih besar dari ttabel maka Ho ditolak. 

7. Menghitung derajat hubungan tiga variabel atau koefisien korelasi mutiple 

dengan menggunakan rumus: 

12yR  =
12

2

12.212

2

1

2

1

.2

r

rryryyryr




 

Keterangan: 

Ry12 = Koefisien korelasi yang dicari 

ry1  = Koefisien korelasi antara y dan x1 

ry2  = Koefisien korelasi antara y dan x2 

r12  = Koefisien korelasi antara x1 dan x2 

 

8.  Menguji   signifikansi   koefisien   korelasi   multiple   atau   ganda   dengan 

menggunakan pendekatan statistik uji-F dengan rumus: 

)1)(1(

/




knR

KR
F  
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Keterangan: 

F  = Fhitung yang dicari 

R  = Koefisien korelasi yang dicari 

K  = Banyaknya variabel bebas 

n   = Jumlah sampel 

 

Uji F ini dimaksudkan untuk membuktikan koefisien korelasi mutiple atau 

ganda bersifat nyata atau tidak nyata dengan ketentuan bila harga Fhitung lebih 

besar dari Ftabel pada taraf nyata α = 0.05 dengan dk = (n – k – 1), maka 

koefisien korelasi mutiple atau ganda bersifat nyata atau sebaliknya. 

9.  Menghitung determinasi dari hasil perhitungan korelasi  dengan rumus: 

  D   =   r
2  

x 100% 

Keterangan: 

D  = Determinasi 

r  = Koefisien 

100%  = Konstanta tetap 


