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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian adalah salah satu cara dalam mencari suatu kebenaran melalui 

cara-cara ilmiah atau metode ilmiah.  Metode ilmiah itu, berarti kegiatan penelitian 

yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan.  Sugiyono (2016, hlm. 3) menyatakan ciri-

ciri keilmuan sebagai berikut, 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 mengetahui dan 

mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan 

dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Demi mendapatkan hasil penelitian mengenai hubungan kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional dengan kinerja wasit/juri karate maka perlu 

dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian membahas mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 

korelasional, yang menjadi variabel bebas pada penelitian adalah kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional, sedangkan yang menjadi variabel terikat 

adalah kinerja wasit/juri karate. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek, orang, atau keadaan 

yang paling tidak memiliki satu karakteristik umum yang sama (Furqon, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah wasit/juri yang terdaftar di FORKI Jawa Barat. 

2. Sampel Penelitian 
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Menurut Sugiyono (2016, hlm. 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini 

mengunakan teknik sampling non-probability sampling, Sugiyono (2016, hlm. 122) 

“non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dengan 

menggunakan teknik purposive sample atau disebut juga sebagai sample bertujuan. 

Menurut Sugiyono (2016) : 

  

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka 

sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian 

tentang kondisi politik di suatu daerah maka sampel sumber datanya adalah 

orang yang ahli politik. (hlm. 124) 

 

Maka dari itu alasan penulis menggunakan teknik purposive sampling selain 

dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tetapi karena adanya kriteria sampel yang 

telah ditetapkan, yaitu sampel harus memiliki grade Wasit A dan Juri A tingkat 

nasional serta pernah memimpin pertandingan tingkat nasional. 

C. Desain Penelitian 

Setelah diketahui metode penelitian yang digunakan, selanjutnya adalah 

menentukan desain penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara 

menyimpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis dan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Sudjana (1992, hlm. 7) menjelaskan bahwa “desain 

penelitian adalah suatu rancangan percobaan (dengan tiap langkah tindakan yang 

betul-betul teridentifikasikan) sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan 

atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diselidiki dapat dikumpulkan”. Adapun 

notasi rancangan desainnya adalah pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Desain Penelitian Paradigma Ganda dengan Dua Variabel 

Independen 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1               

: 

Kecerdasan Intelektual (variabel bebas) 

X2             

: 

Kecerdasan Emosional (variabel bebas) 

Y               

: 

Kinerja Wasit/Juri (variabel terikat) 

R               : Hubungan Kecerdasan Intelektual  dan Kecerdasan 

Emosional dengan Kinerja Wasit 

R1             :  Hubungan Kecerdasan Intelektual dengan Kinerja Wasit 

R2             : 
Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kinerja Wasit 

 

 Gambar 3.1 menununjukkan bahwa penelitian ini terdiri dari dua variabel 

bebas yang dinyatakan dengan simbol X1 dan X2. Serta untuk variabel terikatnya 

dinyatakan dengan simbol Y, adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kecerdasan Intelektual (X1) 

Menurut Galton intelegensi (intelektual) adalah kemampuan kognitif yang 

dimiliki oleh organisme untuk menyesuaikan diri secara efektik pada lingkungan 

yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh genetik. 

X1 

X2 

Y 

r

r

R 
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2. Kecerdasan Emosional (X2) 

Goleman (2016, hlm 45) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengontrol diri, memacu, tetap tekun, 

serta dapat memotivasi diri sendiri. Kecakapan tersebut mencakup pengelolaan 

bentuk emosi baik yang positif maupun negatif. 

 

3. Kinerja Wasit/Juri (Y) 

Mohamad Asad menyatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang 

di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kinerja tersebut pada dasarnya adalah 

hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu. Kinerja dalam hal ini 

merupakan kinerja yang ditampilkan oleh wasit/juri karate ketika memimpin suatu 

pertandingan karate. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. 

Instrument penelitian sangat erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Setiap 

teknik pengumpulan data akan memiliki bentuk instrument yang berbeda pula. 

Mengenai instrumen ini, Sugiyono (2016, hlm 148) mengatakan “Karena pada 

prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang 

baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian”. Jadi 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. 

Untuk memperoleh data yang diinginkan penulis, maka penulis menggunakan 

dua macam instrument penelitian sebagai berikut: 

1. Tes Kecerdasan Intelektual (intelegensi) 

Tes inteligensi digunakan untuk mengetahui tingkat intelegensi seseorang dan 

tes yang digunakan peneliti yaitu tes APM (Advanced Progressive Matrics). Dimana 

tes APM adalah salah satu tes non verbal yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam  hal sistematis dan melihat hubungan-hubungan bagian gambar 

yang tersaji serta menggambarkan pola fikir yang sistematis yang penyajiannya dapat 

dilakukan secara klasikal dan individu. 
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Tes ini dilakukan dengan cara sampel diberikan soal-soal untuk diselesaikan 

dengan batas waku tertentu. Tes terdiri dari 48 soal, yang terdiri dari 2 buah set soal, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

 

 

Tabel 3.1. Prosedur Tes Intelegensi APM 

 

Set Soal Jumlah Soal Waktu Pengerjaan 

Set I 12 butir 5 menit 

Set II 36 butir 40 menit 

Sumber: UPT LBK UPI 

Set I yang terdiri dari 12 soal digunakan sebagai latihan sebelum mengerjakan 

set II, tetapi hal tersebut tidak perlu diungkapkan kepada sampel. Set II yang terdiri 

dari 36 soal memiliki pola soal yang sama persis seperti soal pada set I, hanya jumlah 

soal lebih banyak dan secara bertahap soal-soalnya menjadi sukar. Untuk 

pengambilan skor dilakukan sebagai berikut : 

a. Pada tes inteligensi APM, yang dikenakan penilaian hanyalah set II 

sedangkan set I hanya sebagai pengantar.  

b. Untuk pemberian skor, sampel diberikan nilai 1 pada jawaban yang 

benar dan 0 pada jawaban yang salah. Sehingga skor mentah atau Raw 

Scored maksimal yang dapat diperoleh adalah 36.  

c. Setelah raw scored diperoleh maka skor diubah ke dalam bentuk 

persentil, sesuai usia kronologis/umur seseorang. 

d. Setelah itu sampel bisa digolongkan ke dalam kelas (grade) dan 

kapasitas intelektual sesuai dengan norma tes APM yang telah 

ditentukan. 

Tabel 3.2. Aspek Pengukuran Tes APM 

Variabel Komponen Indikator 
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Tes Intelegensi 

(APM) 

1. Daya Abstraksi 

Mampu menangkap, 

membayangkan dan 

menganalisa suatu hal yang 

ditangkap / dilihat indra secara 

abstrak. 

2. Berfikir Logis/ 

Menalar 

Mampu untuk menarik 

kesimpulan menurut aturan 

logika dan membuktikan bahwa 

kesimpulan itu benar. 

3. Berfikir sistematis 

Mampu untuk mengerjakan/ 

menyelesaikan suatu tugas 

sesuai dengan urutan, tahapan, 

langkah-langkah, atau 

perencanaan yang tepat, efektif, 

dan efisien. 

4. Kecepatan dan 

ketelitian 

Mampu untuk menangkap, 

mengolah informasi dengan 

cepat dan teliti. 

5. Konsentrasi 

Mampu untuk memberikan 

atensi/perhatian terhadap suatu 

hal dalam suatu waktu dengan 

baik. 

Sumber : Nurhasanah, A. (2014) 

2. Skala Kecerdasan Emosi 

Untuk memperoleh data sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis maka 

penulis menggunakan angket sebagai instrument penelitian kecerdasan emosi. 

Penyususanan soal angket disesuaikan dengan hal apa yang akan diteliti. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi dan memodifikasi angket kecerdasan 

emosional dari Global Star Enterprises, sebuah lembaga yang bertujuan untuk 

memberikan konsultasi dan training dalam bidang psikologi. 

Angket ini pada dasarnya digunakan untuk mengungkap kecerdasan emosi 

menurut psikolog Daniel Goleman  terdiri dari lima indikator berdasarkan seperti self-

awareness (kesadaran diri sendiri), self-regulation (pengendalian diri sendiri), 

motivation (motivasi), empathy (empati), dan social skills (keterampilan sosial). 



71 
 

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyusun kisi-kisi instrumen kecerdasan emosional 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pedoman penilaian 

Instrumen dibuat dan disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan 

menghasilkan item-item pertanyaan yang akan dijawab oleh wasit/juri karate Pengda 

Forki Jabar. Item dalam kuosioner digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional 

dan alternatif jawabannya menggunakan Skala Likert. Kategori jawaban dan nilai 

skala dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.4. Skala Likert 

 

Kategori Jawaban Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber : Sugiyono (2016, hlm 135) 

No Indikator No Item 

1 Kesadaran Diri 1-10 

2 Pengaturan Diri 11-18 

3 Motivasi 19-24 

4 Empati 25-30 

5 Keterampilan Sosial 31-36 
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c. Uji Coba Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuosioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket kecerdasan 

emosional. Untuk mengetahui apakah tes ini layak digunakan, maka peneliti 

melakukan uji coba instrumen guna mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Uji coba tes dilakukan pada 16 orang wasit/juri karate Kota Bandung sebanyak 16 

orang. Data dari tes tersebut dianalisis menggunakan perangkat lunak Statistical 

Product and Service (SPSS) for windows versi 20 yaitu menggunakan reliability 

scale. 

Pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan nilai Corrected Item-Total 

Correlation hasil dari analisis Reability Scale. Menurut Nisfianoor Muhammad 

(2009, hlm. 229), „bahwa untuk menyatakan butir item valid atau tidak valid 

digunakan patokan 0,200”. Pada hasil perhitungan nilai Corrected Item-Total 

Correlation 36 item pernyataan dari 60 item item pernyataan memiliki nilai p > 0,200 

yang berarti item tersebut dinyatakan valid. Sedangkan sisanya 24 item memiliki nilai 

p < 200 berarti item tersebut tidak valid. Untuk melihat tingkat reliabilitas tes ini 

dapat dilihat dari Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. 

Hasil Uji Reliabilitas Angket Kecerdasan Emosional 

 

 

 

Sumber : Peneliti 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan penghitungan nilai cronbach 

alpha, bila nilainya diatas 0,600 maka dinyatakan reliabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa instrumen angket kecerdasan emosional dinyatakan reliabel 

karena memiliki nilai cronbach alpha = 0,918 > 0,600. 

3. Kinerja Wasit/Juri Karate 

Penentuan alat ukur untuk menila kinerja wasit, penulis menggunakan form 

penilaian wasit/juri karate yang digunakan dan berlaku di FORKI. Form ini 

Cronbach‟s Alpha Keterangan  

0,918 Reliabel 
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merupakan form yang resmi dikeluarkan oleh World Karate Federation (WKF) dan 

selalu digunakan oleh dewan wasit pada setiap pertandingan karate untuk mengukur 

kinerja wasit karate dan diadaptasi oleh PB. FORKI. Hal-hal yang ada dalam form 

penilaian wasit ini mengacu pada seluruh komponen penting selama pertandingan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sugiyono (2011, hlm. 137) 

mengemukakan bahwa “terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data 

hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Kuosioner 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data variabel kecerdasan emosional 

dan kinerja wasit/juri. Data dikumpulkan dengan memberikan daftar pertanyaan atau 

kuosioner kepada responden.  

Angket tersebut diberikan kepada para responden dan kemudian responden 

akan mengisinya sesuai dengan pendapat dan persepsi responden. Kuosioner yang 

akan digunakan yaitu kuosioner kecerdasan emosi yang diadopsi dari  

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 199) “Kuosioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Alasan menggunakan 

metode ini adalah bahwa subjek penelitian merupakan orang yang paling tahu tentang 

dirinya, dan pernyataan subjek yang diberikan adalah benar dan dapat dipercaya. 

Metode kuosioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis kuosioner tertutup 

karena jawaban telah disediakan. 

Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan angket langsung 

dan tertutup. Artinya, angket tersebut langsung diberikan kepada responden dan 

responden diharuskan memilih jawaban yang telah tersedia.  
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2. Test Kecerdasan Intelektual 

Tes yang digunakan peneliti yaitu tes APM (Advanced Progressive Matrics). 

Dimana tes APM adalah salah satu tes non verbal yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam  hal sistimatis dan melihat hubungan-hubungan bagian gambar 

yang tersaji serta menggambarkan pola fikir yang sistematis yang penyajiannya dapat 

dilakukan secara klasikal dan individu. 

Pada penelitian ini akan meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap akhir penelitian. 

a. Tahap Persiapan 

1) Mempersiapkan rancangan desain proposal penelitian 

2) Orientasi lapangan, yaitu dengan menghubungi FORKI Pengda Jawa Barat 

sebagai organisai terkait untuk memperoleh izin penelitian 

3) Melakukan pengamatan dan wawancara untuk memperoleh data banyaknya 

responden yang akan dijadikan sampel penelitian 

4) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan 

dengan penelitian 

5) Penentuan populasi dan sampel penelitian 

6) Penyusunan instrument penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

1)  Melakukan tes kemampuan kecerdasan intelektual 

2) Melakukan tes kecerdasan emosi 

3) Melakukan observasi langsung mengenai kinerja wasit/juri 

c. Tahap Akhir Penelitian 

1) Melakukan pengumpulan data 

2) Menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat dan 

menguji hipotesis penelitian 

3) Mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai 

sebuah karya ilmiah 

4) Membuat kesimpulan hasil penelitian 

F. Analisis Data 
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Analisis data atau penghitungan data dalam suatu penelitian dimaksudkan 

untuk mengetahui makna dari data yang diiperoleh dalam rangka memecahkan 

masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, setelah data dari sampel terkumpul 

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Kegiatan dalam analisis data 

yaitu menguji hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya. Dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistical Product and Service Solusion (SPSS) versi 20. dan 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Deskripsi Data 

Deskipsi data dipergunakan untuk menampilkan berbagai ukuran statistika dalam 

satu tabel seperti, jumlah sampel, mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan 

standar deviasi. 

2. Uji Normalitas 

Analisis uji normalitas untuk melihat apakah data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, dengan pengambilan keputusan 

apabila nilai signifikansi atau nilai probalilitas <0,05, maka data tersebut 

berdistribusi tidak normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas >0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas, apabila data yang diperoleh dengan 

nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal 

dan dilakukan analisis uji parametrik dengan menggunakan rumus Koefisien 

Korelasi Product Moment/Bivariate, dan apabila data yang diperoleh dengan nilai 

signifikansinya < 0,05, maka dapat diartikan bahwa data tidak berdistribusi 

normal dan dilakukan analisis uji non-parametrik dengan menggunakan rumus 

Rank Speaman Korelasi.  

4. Uji korelasi Product Moment pearson/Bivariate digunakan untuk mengetahui 

hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan intelektual dengan hasil 

kinerja wasit dan untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil kinerja wasit. 
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5. Uji Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai 

persentase hubungan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional 

dengan kinerja wasit/juri. 

 


