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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono: 2011 hlm 14) adalah sebagai berikut. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kuantitatif merupakan suatu pendekatan di dalam penelitian untuk menguji 

hipotesis dengan menggunakan uji data statistik yang akurat. Berdasarkan latar 

belakang dan rumusan  masalah yang telah disebutkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan antara pola 

manajemen kompetisi dengan rasa percaya diri atlet renang. 

2. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, 

tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data, menganalisis dan 

menyimpulkan hasil penelitian melalui suatu cara yang sesuai dengan prosedur 

yang digunakan. Dalam hal ini Sugiyono (2011: hlm 3) menjelaskan bahwa 

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.”  

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data-data adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang dimiliki dengan menggambarkan keadaan 

subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan 

yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau 
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apa adanya. Sedangkan Menurut Sugiyono (2012, hlm. 21) berpendapat bahwa 

“Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis sutu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas”. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011: hlm 117) “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”. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah atlet 

perkumpulan renang Aqualux Kab. Garut yang berjumlah 54 atlet. Populasi ini 

dipilih karena peneliti melihat adanya hubungan pola manajemen kompetisi 

dengan rasa percaya diri atlet renang menjelang perlombaan. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi, pengertian ini diperkuat oleh 

pendapat dari Sugiyono (2011: hlm 118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selanjutnya Sugiyono 

(2011:hlm 118) menjelaskan bahwa : “Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang 

diambil dari populasi harus betul – betul representatif (mewakili). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling purposive menurut Sugiyono 

(2011: hlm 124) sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah atlet perkumpulan 

renang Aqualux Kab. Garut sebanyak 18 atlet. Alasan peneliti mengambil sampel 

tersebut karena peneliti hanya ingin meneliti atlet di klub Aqualux Garut yang 

pernah mengikuti kejuaraan renang. 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian untuk mengukur apa yang akan kita teliti 

dibutuhkan alat atau instrumen penelitian untuk mendapatkan informasi atau data 
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yang akurat. Menurut Sugiyono (2011: Hlm 148) mengemukakan bahwa 

“Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sampel penelitian ini adalah : 

1. Angket Manajemen Kompetisi 

2. Angket percaya Diri 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Arikunto (2010, hlm 90) adalah rencana atau 

rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar – ancar kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

desain kausalitas. Desain kausalitas bertujuan untuk mendapatkan bukti hubungan 

– hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sehingga 

dapat diketahui variabel yang mempengaruhi, dan variabel yang dipengaruhinya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan one-shot chase study. Jadi, 

penulis hanya satu kali terjun ke lapangan untuk mengambil data. Desain ini dapat 

di gambarkan sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

One-Shot Chase study 

Sugiyono (2011: hlm 110) 

 

Keterangan : 

X = Pola Manajemen Kompetisi 

O = Percaya Diri 

 

X O 
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E. Langkah – Langkah Penelitian 

Dalam suatu penelitian terdapat prosedur agar penelitian itu berjalan 

sesuai dengan alur dan sistematis. Adapun beberapa langkah – langkah yang akan 

ditempuh dalam melaksanakan penelitian mengenai hubungan antara pola 

manajemen kompetisi dengan percaya diri atlet renang menjelang perlombaan 

dapat terlihat pada bagan 3.2  
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Bagan 3.2 Langkah – Langkah Penelitian 

F. Teknik dan Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket. 

Diharapkan dengan menggunakan angket ini penulis bisa mendapatkan data yang 

akurat dari sampel. Angket, menurut Sugiyono (2011: hlm. 199) “Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sampel untuk 

menjawabnya”. Alasan penulis menggunakan angket dalam penelitian ini karena 

dapat memperoleh gambaran sesuai dengan apa yang terjadi melalui jawaban dari 

para responden. Selain itu angket mempunyai keuntungan dalam penggunaanya 

seperti yang dijelaskan Arikunto (2006: hlm. 195) dalam Aprian Nur Candra 

(2012: hlm 34) yaitu: 

a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 

c. Dalat dijawab oleh reponden menurut kecepatannya masing – 

masing, dan menurut waktu senggang responden. 

d. Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu – malu menjawab. 

e. Dapat dibuat terstandar sehingga semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar benar sama. 

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert, Sugiyono 

(2011: hlm. 134) mengatakan bahwa: “karena skala ini digunakan untuk 

mengukur pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. 

Tabel 3.1 

Kisi – Kisi Angket Pola Manajemen Kompetisi 

Komponen Sub Komponen Indikator Pernyataan pernyataan No. Soal No. 
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Positif Negatif Soal 

      ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) 

  

1. Perencanaan 

(Planning) 

1.1 penempatan 
tujuan – tujuan 

organisasi 

saya lebih suka 
untuk 
mencapai 
target yang 
ditentukan oleh 
pelatih 

saya merasa 
tertekan yang 
ditetapkan oleh 
pelatih 

2 4 

1.2 penentuan 
strategi, 
kebijaksanaan, 
proyek, 
program, 
prosedur, 
metoda, sistem, 
anggran dan 
standar yang 
dibutuhkan 
untuk mencapai 
tujuan 

saya suka 
dengan model 
dan isi latihan 
yang diberikan 
oleh pelatih 

saya merasa 
terpaksa dalam 
menjalani model 
dan isi latihan 
yang diberikan 
oleh pelatih 

1 3 

saya merasa 
enjoy dalam 
menjalani 
program yang 
diberikan oleh 
pelatih 

saya merasa 
terpaksa dalam 
menjalani 
program yang 
diberikan oleh 
pelatih 

5 6 

2. 
Pengorganisasian 

(Organizing) 

2.1 penentuan 
sumber daya – 
sumber daya dan 
kegiatan – 
kegiatan yang 
dibutuhkan 
untuk mencapai 
tujuan organisasi 

saya 
membutuhkan 
pelatih yang 
bisa menunjang 
dalam 
pencapaian 
tujuan yang 
telah 
ditetapkan  

saya merasa 
tidak ada 
kemajuan pada 
saat dilatih oleh 
pelatih 

7 8 

saya 
membutuhkan 

sarana dan 
prasarana yang 
memadai untuk 

mendukung 
proses latihan  

saya hanya 
membutuhkan 
kolam renang 
saja untuk 
berlatih 

10 12 

2.2 perancangan 
dan 
pengembangan 
suatu organisasi 

saya 
membutuhkan 
tim pengurus 
yang dapat 

tim saya ada 
perselisihan 
antar 
kepengurusan 

9 11 
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atau kelompok 
kerja yang akan 
dapat 
“membawa” hal 
– hal tersebut ke 
arah tujuan 

membantu 
dalam 
persiapan 
pencapaian 
tujuan  

saya 
membutuhkan 
manajemen tim 
yang baik 

  13   

2.3 penugasan 
tanggung jawab 

tertentu  

saya tetap 
menjalankan 
program 
latihan dengan 
baik meskipun 
pe;atih tidak 
hadir untuk 
mengawasi 

saya melakukan 
program latihan 
dengan bermalas 
- malasan ketika 
pelatih tidak bisa 
hadir untuk 
mengawasi 

14 16 

saya selalu 
melakukan 

tugas di rumah 
yang di 

perintahkan 
oleh pelatih 

saya merasa 
malas ketika 

melakukan tugas 
di rumah yang di 
perintahkan oleh 

pelatih 

18 19 

2.4 
pendelegasian 

wewenang yang 
diperlukan 

kepada individu 
– individu untuk 
melaksanakan 

tugas – tugasnya 

saya mengikuti 
semua arahan 
asisten pelatih 
ketika pelatih 
utama tidak 
bisa hadir 
untuk melatih 

saya 
mengacuhkan 
semua arahan 
asisten pelatih 
ketika pelatih 
utama tidak bisa 
hadir untuk 
melatih 

15 17 

3. Penyusunan 
Personalia 
(Staffing) 

3.1 latihan dan 
pengembangan 

saya yakin 
dengan 
keputusan 
pelatih sesuai 
dengan potensi 
yang saya miliki 
sehingga dapat 
mencapai 
tujuan yang 
telah 
ditetapkan  

saya ragu 
terhadap 
keputusan 
pelatih yang 
tidak sesuai 
dengan potensi 
dengan potensi 
yang saya miliki 

20 21 

4. Pengarahan 4.1 membuat saya mendapat saya di acuhkan 22 24 
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Tabel 3.2 

Kisi – Kisi Angket Kepercayaan Diri 

 

 

Komponen Sub Komponen Indikator Pertanyaan Positif pertanyaan No. No. 

 

(Leading) atau 
mendapatkan 
para karyawan 

untuk 
melakukan apa 
yang diinginkan, 

dan harus 
mereka lakukan. 

Fungsi ini 
melibatkan 

kualitas, gaya, 
dan kekuasaan 
pemimpin serta 

kegiatan – 
kegiatan 

kepemimpinan 
seperti 

komunikasi, 
motivasi, dan 

disiplin 

arahan ketika 
melakukan 
gerakan yang 
kurang tepat 

ketika melakukan 
gerakan 
renangan yang 
salah 

saya mendapat 
strategi 
berlomba 
untuk 
pencapaian 
tujuan 

  23   

5. Pengawasan 
(Controlling) 

5.1 penemuan 
dan penerapan 
cara dan 
peralatan untuk 
menjamin 
bahwa rencana 
telah 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
yang telah 
ditetapkan 

pelatih selalu 
melakukan tes 
secara rutin 
untuk 
mengevaluasi 
program yang 
telah berjalan  

saya merasa 
terbebani ketika 
diadakannya tes 
secara rutin 

26 25 

       



31 
 

 
Ricky Fauzi Ruhyana, 2017 
HUBUNGAN ANTARA POLA MANAJEMEN KOMPETISI DENGAN RASA PERCAYA DIRI ATLET 
RENANG MENJELANG PERLOMBAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Negatif Soal Soal 

       ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) 

 

  

Kepercayaan 
diri menurut 

Lauster (1997) 

Keyakinan dan 
kemampuan 

diri 

Saya bisa 
menghadapi 
tantangan ketika 
berlomba  

Ketika 
menghadapi 
lawan yang lebih 
bagus, saya 
merasa gugup 

27 29 
 

 

 

 
saya yakin jika 
dapat mengatasi 
setiap tantangan 
yang menghadang  

Saya mudah 
mengalami 
frustasi jika 
harapan saya 
tidak tercapai 

30 28 
 

 

 

 
Ketika melakukan 
sesuatu, saya 
lakukan sesuai 
dengan 
kemampuan yang 
saya miliki 

Saya mudah 
terpengaruh oleh 
orang lain 

33 32 

 

 

 

 

 

 

Saya tidak mau 
mencoba 
tantangan yang 
baru 

Tugas yang 
diberikan kepada 
saya sangat berat 
dan membebani 
pikiran saya 

31 34 

 

 

 

 

 

 

Optimis 

Saya merasa 
cemas jika merasa 
sulit mengatasi 
masalah yang 
dihadapi 

  36   

 

 

 

 

 

Saya bisa 
menyelesaikan 
semua tugas 
dengan baik 

Saya sering 
melakukan 
sesuatu dalam 
keadaan emosi 

37 35 

 

 

 

 

 

Obyektif 

Dengan adanya 
kepercayaan diri 
membuat saya 
tidak mudah 

bimbang dalam 
mengambil 

Saya sering 
bertindak 
sembrono dalam 
mengatasi 
masalah 

39 41 
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keputusan 

 

 

Saya tidak bisa 
menghargai diri 
sendiri 

Saya suka 
melimpahkan 
kesalahan kepada 
teman 

38 40 
 

 

 

 

Bertanggung 
Jawab 

Saya selalu minta 
maaf ketika saya 
merasa salah 

Saya tidak pernah 
bersalah ketika 
melakukan 
kesalahan 

42 44 
 

 

 

 
Saya selalu 
melakukan 

evaluasi terhadap 
diri sendiri setiap 

hari 

saya selalu 
berfikir 

kemampuan saya 
jauh dibawah 

lawan saya 

43 45 

 

 

 

 

 

Rasional dan 
realistis 

Saya tidak suka 
intropeksi diri 
saya sendiri 

  48    

 

 
Saya selalu kalah 
ketika berlomba 

  47    

 

 
Saya berlomba, 
saya tidak dapat 
bermain dengan 
baik 

  

46   
 

 

 

  

 

Setelah menentukan indikator dari variabel, peneliti membuat alternatif 

jawaban untuk mempermudah responden menjawab butir soal pernyataan yang 

sudah dibuat, alternatif ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif, berikut 

adalah tabel dari positif dan negatif dari alternatif jawaban, pada tabel 3.3 dan 

pada tabel 3.4 seperti yang tertera pada halaman 33 

Tabel 3.3 
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Alternatif Jawaban Positif 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel 3.4 

Alternatif Jawaban Negatif 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat setuju 1 

Setuju 2 

Ragu 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 

 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa peneliti menggunakan skala 

Likert seperti contoh tabel di atas. Dalam hal ini Sugiyono (2011: hlm 135) 

mengatakan bahwa “ jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradiasi sangat positif sampai sangat negatif”. 

a. Uji Angket 

Angket yang telah disusun maka harus diuji cobakan terlebih dahulu 

sebelum mengambil data yang kepada sampel yang sebenarnya, dengan tujuan 

untuk mengukur tingkat validitas dan reabilitas dari setiap butir-butir pernyataan. 

Dan uji coba angket akan diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan 

dapat digunakan sabagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

Uji coba angket penelitian ini dilaksanakan terhadap atlet renang yang 

berlatih di Klub Junior Aquatic School Kabupaten Garut pada hari Rabu 
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tanggal  15 Mei 2017 di kolam renang Danau Dariza Kabupaten Garut. Angket 

tersebut diberikan kepada 21 orang atlet. Sebelum peneliti menyebarkan angket 

penelitian, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai cara-cara 

pengisian angket. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas pada suatu instrument sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian 

karena menggambarkan tingkat kesahihan suatu alat ukur dengan apa yang akan 

hendak diukur. Nurhasan (2014, hlm. 35) menyatakan 

 “bahwa suatu alat ukur atau instrument dikatakan valid, bila alat 

pengukuran atau tes benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur 

dan sesuai dengan gejala yang diukurnya. uji validitas dalam penelitian ini 

menggambarkan analisis butir yaitu dengan mengkorelasikan tiap butir pertanyaan 

dengan skor total kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai r dengan taraf 

signifikan 95%. Instrument dikatakan valid jika hasil korelasi skor tiap butir soal 

dengan skor total lebih besar dengan nilai tabel”. 

 

Sugiyono (2016, hlm. 174) menyatakan bahwa terdapat dua cara pengujian 

validitas suatu instrument, yaitu (1) validitas internal atau rasional yaitu bile 

kriteria yang ada dalam instrument secara rasional (teoritis) telah mencerminkan 

apa yang diukur. Jadi kriterianya ada di dalam instrument tersebut. Dan juga 

validitas internal instrument dikembangkan menurut teori yang relevan, dan (2) 

validitas eksternal yaitu bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan 

fakta-fakta empiris yang telah ada. Dan juga validitas eksternal instrument 

dikembangkan dari fakta empiris. 

Validitas yang dipake dalam penelitian ini adalah validitas eksternal 

dengan menggunakan rumus Product moment sebagai berikut: 

 

 

 

Nurhasan (2014, hlm. 41) 

Keterangan; 
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rxy = Korelasi Product Moment 

N = Jumlah populasi 

∑x = Jumlah skor butir (x) 

∑y = Jumlah skor variabel (y) 

∑x
2 

= Jumlah skor butir kuadrat (x) 

∑y
2
 = Jumlah skor variabel kuadrat (y) 

∑xy = Jumlah perkalian butir (x), dan skor variabel (y) 

Harga rxy menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna yaitu (1) tidak adanya 

korelasi, (2) arah korelasi, dan (3) besarnya korelasi. 

 Keputusan uji validitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika t hitung > t tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid 

Jika t hitung < t tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid 

Secara teknis pengujian instrument dengan rumus-rumus di atas 

menggunakan fasilitas Software Microsoft Office Excel 2010, dengan hasil yang 

tercantum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.5  

Hasil Uji Validitas Pola Manajemen Kompetisi  

NO. 
BUTIR 
SOAL 

JUMLAH 
RESPONDEN 

JUMLAH 
SKOR r xy t tabel t hitung KETERANGAN 

1 21 92 0,478 1,729 2,37 VALID 

2 21 92 0,569 1,729 3,018 VALID 

3 21 74 0,478 1,729 2,37 VALID 

4 21 76 0,67 1,729 3,938 VALID 

5 21 85 0,612 1,729 3,373 VALID 

6 21 82 0,687 1,729 4,12 VALID 

7 21 65 0,05 1,729 0,217 TIDAK VALID 

8 21 88 0,589 1,729 3,18 VALID 

9 21 77 0,135 1,729 0,596 TIDAK VALID 
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10 21 89 0,548 1,729 2,857 VALID 

11 21 82 0,517 1,729 2,63 VALID 

12 21 60 0,553 1,729 2,894 VALID 

13 21 86 0,404 1,729 1,927 VALID 

14 21 83 0,608 1,729 3,336 VALID 

15 21 82 0,624 1,729 3,485 VALID 

16 21 85 0,594 1,729 3,217 VALID 

17 21 76 -0,079 1,729 -0,079 TIDAK VALID 

18 21 61 2,717 1,729 2,717 VALID 

19 21 68 0,313 1,729 1,436 TIDAK VALID 

20 21 91 0,517 1,729 2,629 VALID 

21 21 60 0,559 1,729 2,942 VALID 

22 21 91 0,513 1,729 2,606 VALID 

23 21 90 0,247 1,729 1,113 TIDAK VALID 

24 21 82 0,31 1,729 1,422 TIDAK VALID 

25 21 76 0,514 1,729 2,61 VALID 

26 21 85 0,488 1,729 2,437 VALID 

 

Tabel 3.6  

Hasil Uji Validitas Rasa Percaya Diri  

27 21 87 0,174 1,729 0,768 
TIDAK 
VALID 

28 21 69 0,406 1,729 1,935 VALID 

29 21 63 0,411 1,729 1,963 VALID 

30 21 79 0,436 1,729 2,109 VALID 

31 21 32 -0,461 1,729 -2,263 
TIDAK 
VALID 

32 21 83 0,5 1,729 2,515 VALID 

33 21 85 0,431 1,729 2,081 VALID 

34 21 75 0,513 1,729 2,608 VALID 

35 21 68 0,428 1,729 2,065 VALID 

36 21 69 0,116 1,729 0,511 
TIDAK 
VALID 

37 21 84 0,409 1,729 1,955 VALID 
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38 21 52 0,483 1,729 2,405 VALID 

39 21 82 0,51 1,729 2,584 VALID 

40 21 82 -0,092 1,729 -0,404 
TIDAK 
VALID 

41 21 75 0,459 1,729 2,254 VALID 

42 21 88 0,438 1,729 2,126 VALID 

43 21 76 0,501 1,729 2,522 VALID 

44 21 73 0,381 1,729 1,797 VALID 

45 21 55 0,085 1,729 0,373 
TIDAK 
VALID 

46 21 53 0,371 1,729 1,739 VALID 

47 21 63 0,419 1,729 2,011 VALID 

48 21 45 -0,147 1,729 -0,648 
TIDAK 
VALID 

 

 

Untuk memastikan valid tidaknya butir-butir dari setiap pernyataan tes, 

harus dilakukan pendekatan signifikansi, yaitu dengan menggunakan thitung. Jika 

thitung  lebih besar dari ttabel dengan taraf signifikansi 𝛼 = 0,05 adalah 1,729 untuk 

angket Pola Manajemen Kompetisi dan Kepercayaan Diri. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas atau keterandalan ini menggambarkan derajat keajegan, atau 

konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukur atau tes dikatakan variabel jika 

alat pengukur itu menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan untuk membuahkan hsail pengukuran yang sesungguhnya. 

Jika alat pengukur reliable, makak pengukuran yang dilakukan berulang-ulang 

dengan memakai alat yang sama terhadap objek dan subjek yang sama hasilnya 

akan tetap relative sama, dalam Nurhasan (2014, hlm. 42). 

 Dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas menggunakan pengujian 

reabilitas instrument yang dilakukan dengan internal consistency dengan Teknik 

Belah Dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearmen Brown. Untuk 
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keperluan itu maka butir-butir instrument dibelah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok ganji dan genap. Selanjutnya data tiap kelompok itu disusun sendiri. 

Sehingga akhirnya didapat skor total antara kelompok ganjil dan genap lalu 

dicariu korelasinya. Berikut merupakan rumus yang digunakan:  

 

              2 . rb 

ri= 

               1+ rb 

Sugiyono (2016, hlm. 190) 

Keterangan: 

ri = Reabilitas instrumen 

rb = Koefisien korelasi 

 

Keputusan uji reabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika rhitung > rtabel maka item pertanyaan dinyatakan reliabel 

Jika rhitung < rtabel maka item pertanyaan tidak dinyatakan reliable 

 Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 𝛼 0,05 dengan 

menggunakan r tabel  0,368 Spearman Brown. Secara teknis pengujian instrument 

ini dengan rumus-rumus di atas menggunakan Software Microsoft Office Excel 

2010, dengan hasil tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas 

Pola Manajemen Kompetisi dan Kepercayaan Diri 

r tabel rhitung Jumlah Butir Soal 

0,368 0,807 48 

 

Tabel 3.8 Interprestasi Derajat Reabilitas 

Rentang Nilai Klasifikasi 
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0,000-0,200 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,200-0,400 Derajat reliabilitas rendah 

0.400-0,600 Derajat reliabilitas cukup 

0,600-0,800 Derajat reliabilitas tinggi 

0,800-1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

Suharsimi Arikunto (2002) dalam Alif (2015 , hlm. 47) 

Berdasarkan hasil perhitungan, angket Pola Manajemen Kompetisi dan 

Kepercayaan Diri memiliki derajat reliabilitas sangat tinggi dengan rhitung > rtabel 

(0,807 > 0,368). Dengan demikian angket tersebut layak untuk digunakan. 

A. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Penulis menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan persentase dari korelasi Hubungan Antara Pola Manajemen 

Kompetisi dengan Rasa Percaya Diri Atlet Menjelang Perlombaan. Menurut 

Sugiyono (2016, hlm. 207) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui korelasi Hubungan Antara Pola Manajemen Kompetisi dengan Rasa 

Percaya Diri Atlet Menjelang Perlombaan. Masing-masing kuesioner disertai 

dengan lima kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai 

dengan responden. 

Dalam analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan pendekatan acuan 

norma (PAN). Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil pengukuran seorang individu terhadap individu-

individu lain dalam kelompoknya, Nurhasan (2014, hlm. 397). Teknik statistic 

yang digunakan yaitu uji mean, dan standard diviation. Setelah mendapatkan skor 
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rata-rata (mean) dan standard deviation, kemudian dibuat kategorisasi skor untuk 

dijadikan acauan atau norma. Menurut Supranto (2000) dalam Maulana (2016, 

hlm.57) pengkategorian ini diperoleh dengan menentukan nilai indeks minimum, 

maksimum dan interval serta jarak interval sebagai berikut: 

Nilai Maksimum  = Nilai Tertinggi 

Nilai Minimum  = Nilai Terendah 

Interval   = Nilai Maksimum – Nilai Minimum 

         Jumlah Kategori  

Tabel 3.9 Persentase Kategori (Range) 

Penentuan Kategori (Range) 

Nilai minimum + interval Kategori Rendah 

Nilai kategori rendah + interval Kategori Sedang 

Nilai kategori sedang + interval Kategori Tinggi 

Sumber: Supranto dalam Maulana (2016, hlm. 50) 

 

 

maksimum dan interval serta jarak interval sebagai berikut: 

Nilai Maksimum  = 92 

Nilai Minimum  = 32 

Interval   =     92 - 32 

                3  

    =  20 

Tabel 3.10 Persentase Kategori (Range) 

Penentuan Kategori (Range) 
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32 - 52 3 

53 - 73 13 

74 - 94 22 

Melalui penggunaan metode tersebut maka akan didapatkan hasil analisis 

frekuensi jawaban dari responden untuk setiap item yanag akan diuraikan dengan 

menggunakan tabel frekuensi. 

2. Uji Normalitas 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan Statisitik Parametrik. 

Penggunaan Statistik parametrik mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang 

akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian 

hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas 

data, Sugiyono (2011, hlm. 241). 

Dalam penelitian ini untuk melaksanakan uji normalitas agar mengetahui 

normalitas data yang telah diperoleh, yaitu dengan menggunakan pendekatan  

statistika  Uji Liliefors, karena sampel yang digunakan kurang dari tiga puluh 

orang. Adapun pendekatan statistika Uji Liliefors sebagai berikut: 

Z = 
X - X  

S 

Hasanudin Cholil (2013, hlm. 118) 

Keterangan: 

 Z
 

= Normalitas distribusi data 

 X = Data atau nilai 

 X = Rata-rata 

 S = Standar deviasi 

Ketentuan kriteria uji normalitas dengan menggunakan Uji Liliefors 

sebagai berikut: 

Apabila L hitung < L
 
tabel, maka distribusi tersebut Normal. 

Apabila L
 
hitung > L

 
tabel, maka distribusi tersebut Tidak Normal. 
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1. Analisis Korelasi 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi ganda (multiple). 

Menurut Hasanudin (2013, hlm. 68), bahwa “ analisis korelasi ganda yaitu 

hubungan antara tiga variabel atau lebih, dimana sekurang-kurangnya dua variabel 

bebas secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Sebagai 

dasar untuk menghitung korelasi ganda, maka haruslah mencari korelasi tunggal 

dalam menentukan r. 

Dalam penelitian ini, sebelum mencari korelasi ganda yaitu hubungan 

variabel dukungan orang tua terhadap motivasi dan kecemasan. Maka sebelumnya 

harus mencari tiga korelasi tunggal terlebih dahulu yaitu korelasi antar variabel 

partisipasi aktif terhadap motivasi berprestasi, self determinasi terhadap motivasi 

berprestasi dan korelasi partisipasi aktif tehadap self determinasi. Setelah ketiga 

nilai korelasi tunggal diketahui maka bisa di cari koefisien korelasi gandanya. 

Untuk penghitungan korelasi tunggal dan korelasi ganda dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. Lalu untuk perhitungan secara 

teknis dalam penelitian ini menggunaka Software Microsoft Office 2010. Berikut 

merupakan rumus korelasi Pearson Product Moment: 

Untuk menghitung statistika korelasi tunggal yaitu dengan menggunakan 

pendekatan statistika Pearson, dengan rumus sebagai berikut: 

  

                                             ∑ X1 Y1 

               Rxy =  

                                                       (∑X1
2
) (∑Y1

2
) 

 

Hasanudin Cholil (2013, hlm. 57) 

Keterangan: 

Rxy = Korelasi antara variabel (x) dan variabel (y) 

X1 = Perbedaan antara tiap skor dengan nilai rata-rata dari variabel (x) 

Y1 = Perbedaan antara tiap skor dengan nilai rata-rata dari variabel (y) 

Setelah mencari masing-masing korelasi tunggalnya, maka selanjutnya 

mencari signifikansi atau uji kebermaknaan dari tiap-tiap korelasi tunggal. 
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Adapun pendekatan statisitika yang digunakan adalah Uji Kebermaknaan Korelasi 

(t) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                            t hitung =  r       n – 2 

                  1- r
2
 

Hasanudin Cholil (2013, hlm. 195) 

Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi 

n = Jumlah responden 

 

Ketentuan kriteria uji signifikansi korelasi tunggal dengan menggunakan Uji 

Kebermaknaan (t) sebagai berikut: 

Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima, atau korelsinya tidak signifikan 

dalam hal lain H1 ditolak. 

Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ha diterima H0  ditolak, atau 

korelasinya signifikan. 

Ketentuan kriteria uji signifikansi korelasi tunggal dengan menggunakan t 

hitung sebagai berikut: 

Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, atau korelsinya tidak 

signifikan. 

Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima H0  ditolak, atau korelasinya signifikan. 

Untuk mengetahui interpretasi besarnya korelasi, berikut ini adalah 

pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi: 

Tabel 3.11 

 Interpretasi Besarnya Koefisien Korelasi 

Rentang Nilai Klasifikasi 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,400 Rendah 

0.400-0,600 Sedang 
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0,600-0,800 Kuat 

0,800-1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2011, hlm.257) 

1. Uji Kontribusi (Koefisien Determinasi) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi veriabel X1 terhadap variabel Y, 

variabel X2 terhadap variabel Y, serta untuk mengetahui besarnya korelasi 

variabel X1 dan X2 Terhadap variabel Y dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus koefisien determinasi yang diambil dari koefisien korelasi yang telah 

diketahui. Adapun menurut Sugiyono (2016, hlm. 259) rumus uji koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut: 

KD = r
2 
× 100% 

Keterangan: 

KD  = Nilai Koefisien Determinasi 

r
2  

= Nilai Koefisien Korelasi 

 


