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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. 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 (2012, hlm. 3) menjelaskan bahwa 

“metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. 

Suatu penelitian perlu menerapkan suatu metode yang sesuai dan dapat 

membantu mengungkapkan suatu rumusan masalah. Keberhasilan suatu penelitian 

ilmiah tidak akan lepas dari metode yang digunakan dalam metode penelitian 

tersebut. Masalah yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai dalam suatu 

penelitian akan menentukan penggunaan metode penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Seperti yang dipaparkan 

Hartoto dalam Nasution (2008, hlm. 69) bahwa “penelitian deskriptif merupakan 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya”. Jadi dalam penelitian ini hasil yang didapat sesuai 

dengan keadaan pada saat penelitian dilakukan tanpa merubah sedikitpun hasil 

yang diperoleh. Selanjutnya lebih jelas mengenai metode deskriptif dijelaskan 

oleh Furchan dalam Lutan (2014, hlm. 27) mengenai karakteristiknya sebagai 

berikut: 

Karakteristik metode deskriptif antara lain: (1) Penelitian deskriptif 

cenderung menggambarakan suatu fenomena apa adanya dengan cara 

menelaah suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur 

ketat, menggunakan obyektivitas dan dilakukan secara cermat; (2) Tidak 

adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan; (3) Tidak adanya uji 

hipotesis. 

Pada umumnya tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang 

diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian 

deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari 

pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan 
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dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk 

mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan 

maupun tingkah laku manusia. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian yang berjudul Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi 

Olahraga Dan Prestasi Akademik Atlet Beladiri Putri PPLP Jawa Barat, lokasi 

penelitian mengenai judul tersebut dilaksanakan di Hotel Baltika Jalan Gatot 

Subroto Bandung. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan tempat beristirahat 

semua sampel, sehingga lokasi yang tepat dengan Atlet dapat mempermudah 

proses penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. 

   

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi merupakan sumber tempat diperolehnya data. Sudjana dan Ibrahim 

(2001, hlm. 84) menjelaskan “Populasi maknanya berkaitan dengan elemen, yakni 

unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut dapat berupa individu, 

keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi dan lain-

lainnya”. Sedangkan Arikunto (2013, hlm. 173) mengemukakan “Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian tempat 

diperolehnya informasi yang dapat berupa individu maupun kelompok. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat digambarkan bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah totalitas sumber data secara keseluruhan subyek 

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 atlet 

beladiri putri PPLP Jawa Barat yang terdiri dari 14 Atlet olahraga beladiri. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 120) menjelaskan “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan 

Arikunto (2010, hlm. 174) berpendapat bahwa “Sampel adalah sebagian atau 
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wakil populasi yang diteliti”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, 

biaya, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari 

populasi. Sampel yang di ambil dari populasi harus benar-benar mewakili 

(representatif). 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dan sifat 

yang mewakili seluruh populasi yang ada. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dimana 

peneliti mengambil sampel Atlet beladiri putri PPLP Jawa Barat terdiri dari 6 

Atlet Taekwondo, 4 Atlet Karate, dan 4 Atlet Silat dengan jumlah total populasi 

14 Atlet olahraga beladiri. 

 

D. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu desain penelitian yang sesuai 

dengan variabel-variabel yang terkandung dalam tujuan dan hipotesis penelitian 

untuk diuji kebenarannya. Definisi variabel menurut Arikunto (2013, hlm. 161) 

adalah “Objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. 

Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara menganalisis dan 

menyimpulkan data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Desain penelitian berfungsi untuk mempermudah langkah yang 

harus dilakukan dalam suatu penelitian. Sugiyono (2012, hlm. 8) mengemukakan 

bahwa “Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan 

untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistika yang akan digunakan.” 

Berikut ini desain penelitian menurut Sugiyono (2012, hlm.12) yang akan 

digunakan oleh peneliti : 
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Bagan 3.1 

Desain Penelitian Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Olahraga dan 

Prestasi Akademik 

Keterangan: 

X  : Motivasi Berprestasi 

Y1  : Prestasi Olahraga 

Y2  : Prestasi Akademik 

 

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi 

Pengolahan Data/ Analisis 

Kesimpulan 

Data Akademik (raport) Angket Motivasi Berprestasi Data Prestasi Olahraga 

Sampel 

Y2 

Y1 

X 



36 
 

Aries Yushardi,  2017 
MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA DAN PRESTASI AKADEMIK ATLET BELADIRI 
PUTRI PPLP JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Bagan 3.2 (Langkah-langkah Penelitian) 

E. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Motivasi Berprestasi 

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian diperlukan alat yang 

disebut instrumen. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian terutama berkaitan dengan proses pengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk 

mengukur variable motivasi berprestasi. Mengenai instrumen penelitian, Arikunto 

(2013, hlm. 121) menjelaskan “Instrumen adalah alat pada waktu peneliti 

menggunakan suatu metode”. Selanjutnya Nurhasan (2014, hlm. 1) menjelaskan 

mengenai tes pengukuran yaitu: “Suatu alat yang digunakan dalam memperoleh 

data dari suatu obyek yang akan diukur, sedangkan pengukuran merupakan suatu 

proses untuk memperoleh data”. 

Sehubungan dengan angket atau kusioner dijelaskan oleh Arikunto (2013, 

hlm. 124) bahwa “Kusioner 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 komponen atau variabel yang 

dijabarkan melalui sub komponen, indikator-indikator dan pertanyaan. Butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan itu merupakan gambaran tentang motivasi berprestasi. 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. 

Untuk memudahkan dalam penyusunan butir-butir pertanyaan atau 

pernyataan angket serta alternatif jawaban yang tersedia, maka responden hanya 

diperkenakan untuk menjawab salah satu alternatif jawaban. Jawaban yang 

dikemukakan oleh responden didasarkan pada pendapat sendiri atau suatu hal 

yang dialaminya. 

Langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan spesifikasi data. Maksudnya untuk menjabarkan ruang lingkup 

masalah yang akan diukur secara terperinci. Untuk lebih jelas dan 

memudahkan penyusunan spesifikasi data tersebut, maka penulis tuangkan 



37 
 

Aries Yushardi,  2017 
MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA DAN PRESTASI AKADEMIK ATLET BELADIRI 
PUTRI PPLP JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dalam bentuk kisi-kisi yang mengacu pada pendapat ahli mengenai motivasi 

berprestasi sebagai berikut: 

a. Motivasi Berprestasi dari dalam 

Motivasi dari dalam. Danim (2004, hlm. 18) menjelaskan bahwa “motivasi 

muncul dari dalam diri individu, karena setiap individu itu mempunyai kesadaran 

untuk berbuat”. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi dari dalam diri 

seseorang atau atlet timbul karena mempunyai kesadaran untuk berlatih tanpa ada 

paksaaan dari luar. Atlet yang memiliki motivasi dari dalam dirinya akan 

merasakan kesenangan dalam melaksanakan segala aktifitas latihannya tanpa 

banyak mengeluh. Misalnya: disiplin, rajin, bekerja keras, kepuasan diri, percaya 

diri, sportif, daya konsentrasi, kemampuan evaluasi diri. 

b. Motivasi Berprestasi dari luar 

Menurut Danim (2004, hlm. 18) motivasi dari luar adalah “motivasi yang 

muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada diluar pekerjaan dan dari luar 

pekerja itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses latihan atlet, maka motivasi 

tersebut timbul karena adanya pengaruh diluar proses latihan dan diluar diri atlet 

tersebut”. Misalkan seorang atlet berlatih dengan rajin karena menginginkan 

sesuatu yang ingin dicapai bersumber dari luar dirinya. Seperti: rangsangan bonus, 

kompetisi, daya saing, peran pelatih, proses latihan, mengharapkan penghargaan 

dari orang lain dan sosialisasi. 

Maka dari penjelasan diatas peneliti menyusun kisi-kisi angket yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Motivasi Berprestasi (Sebelum Uji Coba) 

 

No. 

 

Definisi 

Konseptual  

 

Aspek 

 

Indikator 

No. Soal 

Positif 

(+) 

Negatif 

(-) 

1.  Motivasi dari 

dalam. Danim 

(2004, hlm. 18) 

menjelaskan bahwa 

 Motivasi 

Berprestasi 

dari dalam 

1) Disiplin 1,2 3 

2) Rajin 4,5 6 

3) Bekerja keras 7,8 9 

4) Kepuasan Diri 10,11 12 
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“motivasi muncul 

dari dalam diri 

individu, karena 

setiap individu itu 

mempunyai 

kesadaran untuk 

berbuat”. 

5) Pecaya Diri 13,14 15 

6) Sportif 16,17 18 

7) Daya 

konsentrasi 

19,20 21 

8) Kemampuan 

Evaluasi Diri 

22,23 24 

9) Minat 25,26 27 

10) Kreatif 28,29 30 

2. Menurut Danim 

(2004, hlm. 18) 

motivasi dari luar 

adalah “motivasi 

yang muncul 

sebagai akibat 

adanya pengaruh 

yang ada diluar 

pekerjaan dan dari 

luar pekerja itu 

sendiri”. 

 Motivasi 

Berprestasi 

dari luar 

1) Rangsangan 

Bonus Besar 

31,32 33 

2) Kompetisi 34,35 36 

3) Daya saing 37,38 39 

4) Peran Pelatih 40,41 42 

5) Penghargaan 

orang lain 

43,44 45 

6) Sosialisasi 46,47 48 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator telah dirumuskan ke dalam 

bentuk kisi-kisi selanjutnya dijadikan bahan penyusunan butir-butir pertanyaan 

atau soal dalam angket. Adapun kriteria penskoran terhadap jawaban responden 

yaitu menggunakan skala likert. Menurut Nurhasan dan Cholil (2014, hlm. 349) 

bahwa “Skala likert disusun dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan tentang suatu 

objek, sebagian dari pernyataan itu mengekspresikan sikap menyenangkan dan 

sebagian lagi pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyenangkan”. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini angket tertutup. Angket 

tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sesuai 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda centang (√). Angket yang 

digunakan menggunakan skala likert dengan alternatif respon pertanyaan 
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terentang antara satu sampai lima. Kelima alternatif respon tersebut diurutkan dari 

kemungkinan kesesuaian tertinggi samapi dengan kemungkinan kesesuaian 

terendah, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Selanjutnya kategori untuk setiap butir 

pertanyaan positif dan negatif dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Pemberian Skor Skala Likert 

 

No. 

 

Alternatif Jawaban 

Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

1 Sangat Setuju (SS) 5 1 

2 Setuju (S) 4 2 

3 Ragu-Ragu (R) 3 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 4 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Angket yang telah disusun kemudian dilakukan uji coba untuk mengukur 

validitas dan realibilitas dari setiap butir pernyataan. Dari hasil uji coba angket 

akan diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai 

pengumpul data dalam penelitian ini. Uji coba angket tersebut diberikan kepada 

Atlet beladiri Silat putri PPLP Jawa Barat yang berada di Hotel Baltika Jalan 

Gatot Subroto Bandung sebanyak 10 orang dan untuk responden adalah atlet 

beladiri putri PPLP Jawa Barat yang terdiri dari 14 Atlet olahraga beladiri yang 

kedua kelompok tersebut sama (homogen). 

1. Uji Validitas Instrumen 

 Untuk mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan alat ukur 

sebagai media atau pengumpul data. Kualitas data tergantung dari kualitas alat 

ukurnya. Apabila alat pengumpul datanya valid dan reliabel, maka data yang 

diperoleh dari hasil penelitiannya juga akan valid dan reliabel. Seperti yang 

dikemukakan oleh Nurhasan (2014, hlm. 26) tentang tes, bahwa: 

Tes yang valid adalah tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Suatu 

pengukuran dikatakan valid bila alat ukur atau tes benar-benar tepat untuk 
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mengukur apa yang hendak diukur dan sesuai dengan gejala yang 

diukurnya. 

Selanjutnya untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga 

korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah 

tiap skor butir. Pengujian validitas butir item yang dilakukan dalam penelitian 

adalah seluruh item yang terdapat dalam angket motivasi berprestasi. Pengujian 

alat pengumpulan data dengan uji product moment menggunakan program 

komputer SPSS seri 17 sebagai berikut: 

1)  Memasukkan data hasil uji coba instrumen pada entri SPSS 17. 

2) Klik analize pada menu toolbar SPSS 17 dan pilih scale kategori 

reliability analysis. 

3) Setelah masuk pada kategori reliability analysis, klik bagian statistik yang 

berada dipojok kanan atas. Ceklis item, scale dan scale if item selected. 

Selanjutnya klik continue. 

4) Masih pada kategori reliability analysis, pindahkan data ke kolom item. 

Selanjutnya akan muncul data. 

5) Tersedia dalam lampiran. 

Selanjutnya untuk penentuan valid atau tidaknya butir-butir dari setiap 

pertanyaan tes harus dilakukan pengujian signifikansi, yaitu r hitung lebih besar 

dari r tabel dengan taraf signifikan α = 0,05 dan n = 48 maka r tabel = 0,278 maka 

pernyataan tersebut dapat dinyatakan atau digunakan sebagai alat pengumpul data 

dari setiap variabel, akan tetapi jika pernyataan di atas sebaliknya atau r hitung 

lebih kecil dari r tabel maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak 

signifikan atau dengan kata lain pernyataan pada variabel tersebut tidak layak 

digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data. 

Pengujian validitas dilakukan terhadap 48 item angket motivasi berprestasi 

dengan jumlah subjek 10 atlet beladiri silat tampak bahwa hasil pengujian 

validitas terhadap 48 item untuk angket motivasi berprestasi menunjukan bahwa 

12 item dinyatakan tidak valid yakni nomor 1, 2, 10, 11, 14, 15, 17, 25, 29, 33, 36, 

dan 44. Dengan demikian maka 12 item tersebut tidak akan disertakan dalam 



41 
 

Aries Yushardi,  2017 
MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA DAN PRESTASI AKADEMIK ATLET BELADIRI 
PUTRI PPLP JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

analisis data selanjutnya. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan untuk 

analisis data variabel motivasi berprestasi terdiri dari 36 item. Adapun item 

pertanyaan yang dianggap valid dan tidak valid dapat dilihat pada Tabel 3.3 

sebagai berikut.  

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Berprestasi 

No. Soal r hitung r tabel Keterangan 

1 -0,197 0,278 Tidak Valid 

2 0,269 0,278 Tidak Valid 

3 0,789 0,278 Valid 

 4 0,639 0,278 Valid 

5 0,629 0,278 Valid 

6 0,753 0,278 Valid 

7 0,479 0,278 Valid 

8 0,834 0,278 Valid 

9 0,471 0,278 Valid 

10 0,222 0,278 Tidak Valid 

11 -0,065 0,278 Tidak Valid 

12 0,738 0,278 Valid 

13 0,547 0,278 Valid 

14 -0,084 0,278 Tidak Valid 

15 0,188 0,278 Tidak Valid 

16 0,817 0,278 Valid 

17 -0,119 0,278 Tidak Valid 

18 0,538 0,278 Valid 

19 0.570 0,278 Valid 

20 0,528 0,278 Valid 

21 0,441 0,278 Valid 

22 0,712 0,278 Valid 

23 0.360 0,278 Valid 

24 0,404 0,278 Valid 

25 0,-552 0,278 Tidak Valid 

26 0.430 0,278 Valid 

27 0,505 0,278 Valid 

28 0,282 0,278 Valid 

29 0,132 0,278 Tidak Valid 

30 0,348 0,278 Valid 

31 0,312 0,278 Valid 

32 0,642 0,278 Valid 

33 0,-248 0,278 Tidak Valid 
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34 0.570 0,278 Valid 

35 0.598 0,278 Valid 

36 0.151 0,278 Tidak Valid 

37 0.386 0,278 Valid 

38 0.638 0,278 Valid 

39 0.505 0,278 Valid 

40 0.314 0,278 Valid 

41 0.325 0,278 Valid 

42 0.620 0,278 Valid 

43 0.421 0,278 Valid 

44 0.011 0,278 Tidak Valid 

45 0,728 0,278 Valid 

46 0,383 0,278 Valid 

47 0,375 0,278 Valid 

48 0,325 0,278 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Setelah validitas masing-masing item diuji, selanjutnya instrumen tersebut 

diuji tingkat reliabilitasnya. Menurut Nurhasan (2014, hlm. 30) mengemukakan 

bahwa “jika alat ukur reliabel, maka pengukuran yang dilakukan berulang-ulang 

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

hasilnya akan sama atau relatif tetap”. 

Sedangkan menurut Arikunto (2013, hlm. 178) bahwa “realibilitas merujuk 

pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik”. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Realibilitas instrumen merupakan derajat keajegan skor 

yang diperoleh oleh subjek penelitian dengan instrumen yang sama dan kondisi 

yang berbeda. Untuk menentukan tes yang diuji reliabel atau tidak, maka peneliti 

menggunakan program komputer SPSS seri 17 sebagai berikut: 

1) Masukan data hasil uji coba instrumen pada entri SPSS 17. 

2) Klik analize pada menu toolbar SPSS dan pilih scale kategori reliability 

analysis. 

3) Setelah masuk pada kategori reliability analysis, klik bagian statistik yang 

berada dipojok kanan atas. Ceklis item, scale dan scale if item selected. 

Selanjutnya klik continue. 
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4) Masih pada kategori reliability analysis, pindahkan data ke kolom item. 

Selanjutnya akan muncul data. 

5) Tersedia dalam lampiran. 

 

Hasil perhitungan pada uji realibilitas angket motivasi berprestasi terhadap 

Atlet beladiri Silat putri PPLP Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,857 48 

 

Keterangan: 

Nilai koefisien korelasi dengan uji Pearson Product Moment menggunakan 

program computer SPSS seri 20.0. 

 

Selanjutnya mencari nilai reliabilitas seluruh perangkat butir dengan 

menggunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

    
     

     
 

        

       
 

     

     
       

Terakhir menguji signifikansi korelasi untuk mengetahui nilai t dengan 

rumus sebagai berikut:  

        
   √   

√    
 

     √    

√       
 

    

     
       

 

Hasil penghitungan korelasi Pearson Product Moment dimasukan ke dalam 

rumus Spearmen Brown, kemudian untuk menentukan nilai t hitung, nilai r 

seluruh item tes yang dihasilkan dimasukan ke dalam rumus yang dikembangkan 
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oleh Nurhasan. Dari penghitungan tersebut diperoleh r hitung = 0,857 dan r hitung 

gabungan = 0,923 sedangkan pada Product Moment diketahui bahwa dengan n = 

48 dan α = 0,05 maka diperoleh r tabel = 0,278. Dengan demikian, maka r hitung 

lebih besar dari r tabel hal ini menunjukan bahwa instrumen penelitian ini dapat 

dipercaya dan reliabel. Lalu dari hasil uji signifikansi korelasi menunjukan t 

hitung = 22,56 sedangkan t kritis pada taraf nyata 0,05 dan (dk = n – 2 = 46) 

adalah 1,677 dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel, ini menunjukan 

bahwa instrumen penelitian ini mempunyai reliabilitas yang signifikan. 

Berdasarkan kriteria Riduwan yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 angket tersebut 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Dengan demikian, angket motivasi berprestasi 

dapat dikatakan memadai untuk digunakan sebagai instrumen penelitian, sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Keeratan Hubungan (Korelasi) 

Sumber: Riduwan (2012, hlm. 98) 

 Antara 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

Antara 0,600 – 0,799 Tinggi 

Antara 0,400 – 0,599 Cukup Tinggi 

Antara 0,200 – 0,399 Rendah 

Antara 0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

 

G.  Instrumen Prestasi Olahraga 

Instrumen penelitian dalam suatu penelitian sudah pasti diperlukan untuk 

memperoleh data. Tanpa data penelitian tersebut tidak akan terjadi penelitian 

karena yang sebenarnya bukan hanya mengumpulkan data, melainkan data 

tersebut diolah dan dianalisis sehingga peneliti dapat menafsirkan hasil 

penelitiannya berdasarkan data yang diperolehnya. 

Untuk memperoleh data prestasi olahraga peneliti menggunakan data Atlet 

beladiri putri PPLP Jawa Barat yang mengikuti pertandingan di Tahun 2016. 

Adapun kriteria pemberian skor untuk raihan prestasi bidang olahraga dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut. 
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Tabel 3.6 Kriteria Pemberian Skor Prestasi di Bidang Olahraga 

Sumber : Penilaian SBMPTN 2017 

 

No. 

 

Kategori 

Peringkat 

1 2 3 

1 Internasional 100 97 94 

2 Nasional 91 88 85 

3 Wilayah 82 79 76 

4 Provinsi 73 70 67 

5 Daerah 64 61 58 

 

Kategori Nilai untuk raihan prestasi bidang olahraga, terbagi atas : 

1) Tingkat Internasional (SEA Games, ASIAN Games, Olimpiade, Kejuaraan 

Dunia, Turnamen Internasional, dll) 

2) Tingkat Nasional (POPNAS, Kejurnas, Turnamen Nasional, PON, dll) 

3) Tingkat Wilayah (Kejurwil, POPWIL, Turnamen Wilayah, dll) 

4) Tingkat Provinsi (PORPROV, POPDA, Kejurda, PORDA, dll) 

5) Tingkat Daerah (PORKAB, Kejurcab, Turnamen Kota/Kab, dll) 

 

 

 

 

 

 

 

 


