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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian diperlukan suatu metode. Penggunaan metode 

dalam penelitian disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitiannya. Sesuai 

dengan masalah yang ingin dikaji maka metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Tentang metode deskriptif dijelaskan oleh Sudjana 

dan Ibrahim (2001:64) sebagai berikut: 

 

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. 

 

Hal serupa dikemukakan oleh Surakhmad (1998:139) bahwa, “Penelitian 

deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.”  

Berdasar pada beberapa pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk 

menggambarkan suatu peristiwa pada saat sekarang yang nampak dalam suatu 

situasi.  Data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis 

untuk menetapkan kesimpulan. Hal ini untuk memperoleh gambaran yang jelas 

sehingga tujuan penelitian tercapai seperti yang diharapkan. Secara spesifik dapat 

dikemukakan bahwa penelitian ini ingin meneliti kontribusi keseimbangan tubuh 

dan kepercayaan diri terhadap hasil free throw dalam permainan bola basket. 

Berkenaan dengan masalah penelitian ini, maka teknik pengolahan dan 

analisis data yang digunakan adalah teknik korelasional. Hadi (1987:285) 

menjelaskan, “Salah satu teknik statistik yang kerap kali digunakan untuk mencari 

hubungan antara dua variabel adalah teknik korelasi.” Kemudian Nurhasan 

(1990:17) menjelaskan, “Korelasi adalah hubungan antara variabel yang satu 
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dengan variabel yang lain, yang besar kecilnya ditentukan oleh koefisien 

korelasi.” Selanjutnya Sudjana dan Ibrahim (2001:77) menjelaskan, “Studi 

korelasi adalah studi yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni 

sejauhmana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam 

variabel lain.” Teknik korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan satu 

atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya.  

 

B. Prosedur Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

Sumber: fatek.unima.ac.id 

 

Keterangan: 

X1 :  keseimbangan tubuh 

X2 :  kepercayaan diri 

Y :  hasil free throw 

Ry12 :  Kontribusi keseimbangan tubuh dan kepercayaan diri secara bersama-

sama terhadap hasil free throw dalam permainan bola basket 

rx1y :  Kontribusi keseimbangan tubuh terhadap hasil free throw  

rx2y :  Kontribusi percaya diri terhadap hasil free throw 

 

 

 Gambar 3.1 di atas menggambarkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan besarnya kontribusi keseimbangan tubuh (X1) dan kepercayaan 

diri (X2) terhadap hasil free throw dalam permainan bola basket (Y), serta 

 

X1 

 

X2 

 

Y 

rx1y 

rx2y 

Ry12 



41 

 

Aldy Traya Putra, 2013 
Kontribusi Keseimbangan Badan Dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Tembakan Free Throw 
Dalam Permainan Bola Basket 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

kontribusi keseimbangan tubuh dan kepercayaan diri (X12) secara bersama-sama 

terhadap hasil free throw dalam permainan bola basket (Y). 

 

2. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan tahapan yang dilalui dalam suatu 

penelitian mulai dari penelusuran masalah sampai dengan penetapan kesimpulan 

penelitian. Mengenai langkah-langkah penelitian, Sutresna (2002:125) yang 

diadaptasi dari Gay (1996:91-98) menjelaskan bahwa: “Umumnya langkah 

penelitian diawali dengan proses penelusuran masalah, penelusuran data dan teori, 

perumusan hipotesis, penentuan metode penelitian, analisis dan interpretasi data, 

penarikan kesimpulan, implikasi dan saran.” Secara skematis, langkah penelitian 

tersebut tersusun dalam Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Langkah-langkah Penelitian 

Sumber: Gay (1996) 

Penelusuran permasalahan real di lapangan, 

sehingga memunculkan beragam masalah penelitian 

(selection and definition of a problem) 

Penelusuran beragam data empirik dan teoretik sebagai 

landasan kerangka berpikir berkaitan dengan masalah 

penelitian (review of related literature) 

Perumusan hipotesis dengan mengacu pada 

kerangka berpikir dan kajian empirik serta teoretik 

Penentuan metode penelitian berkenaan dengan: 

sample, instrumen, desain dan prosedur penelitian 

(method, subject, instruments, design & procedure 

Analisis dan interpretasi data (Data 

analysis) 

Penarikan kesimpulan, implikasi dan saran 

berdasarkan hasil penelitian 
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Gambar 3.2 menggambarkan bahwa penelitian ini diawali dengan 

penelusuran permasalahan real di lapangan, berkaitan dengan faktor-faktor 

keberhasilan dalam olahraga bola basket khususnya hasil free throw yang 

kemudian ditelusuri pula beragam data empirik dan teoretik sebagai landasan 

kerangka berpikir berkaitan dengan masalah penelitian sehingga dibentuklah 

rumusan hipotesis dengan mengacu pada kerangka berpikir dan kajian empirik 

serta teoretik. Setelah dirumuskan hipotesis penelitian, selanjutnya menentukan 

metode penelitian berkenaan dengan: sample, instrumen, desain dan prosedur 

penelitian, kemudian analisis dan interpretasi data sehingga terbentuklah 

kesimpulan, implikasi dan saran berdasarkan hasil penelitian 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam menyusun sampai dengan menganalisis data sehingga mendapatkan 

gambaran sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan sumber data. Pada 

umumnya sumber data dalam penelitian disebut populasi dan sampel penelitian. 

Sudjana dan Ibrahim (2001:84) 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.” Kemudian Arikunto (2002:108) menjelaskan, 

“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. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota klub bola basket By Pass 

Basket Club Karawang sebanyak 20 orang. 

Sedangkan tentang jumlah sampel penelitian, penulis berpedoman pada 

pendapat Arikunto (2002:112) sebagai berikut: “Untuk sekedar ancer-ancer maka 

apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Berdasarkan pada penjelasan 

tersebut, maka untuk jumlah sampel penelitian ini ditetapkan oleh penulis sebesar 

100% atau sebanyak 20 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 
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populasi. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi kurang dari 100 orang. 

Pengambilan sampel dilakukan melalui sampling jenuh dan padat. Mengenai 

sampel jenuh dan padat dijelaskan oleh Nasution (1991:133) sebagai berikut: 

“Sampling itu dikatakan jenuh bila seluruh populasi dijadikan sampel. Sampling 

itu dikatakan padat bila jumlah sampel lebih dari setengah populasi.”  

 

D. Instrumen Penelitian 

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. Arikunto 

(2002:126) menjelaskan, “Instrumen adalah alat pada waktu peneliti 

menggunakan sesuatu metode.” Selanjutnya Nurhasan (2000:1) menjelaskan 

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

memperoleh data dari suatu obyek yang akan diukur, sedangkan pengukuran 

merupakan suatu proses untuk memperoleh data.” Berkaitan dengan penelitian ini, 

maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengukur keseimbangan badan digunakan tes stork stand yang 

dikutip dari Nurhasan (2000:149). 

2) Untuk mengukur tingkat rasa kepercayaan diri sampel digunakan angket 

mengenai percaya diri. 

3) Untuk mengukur hasil free throw maka digunakan tes free throw bola 

basket. 

Prosedur pengukuran dan pengetesan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan format dan daftar isian yang diperlukan untuk pengukuran 

dan pengetesan 

2. Mengumpulkan sampel di lapangan dan memberikan penjelasan mengenai 

pengukuran dan tes yang akan dilaksanakan, tujuan dan cara pengukuran 

dan pengetesannya. 

3. Melaksanakan pengukuran dan pengetesan sesuai dengan tata caranya 

4. Mengumpulkan data 
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Adapun tata cara pelaksanaan pengukuran dan pengetesan adalah sebagai 

berikut: 

 

Stork Stand Test 

1. Validitas: 0,91 dan Reliabilitas: 0,99  

2. Tujuan: mengukur keseimbangan statis 

3. Alat/Fasilitas: Lapangan, stopwatch, format isian 

4. Pelaksanaan: Orang coba berdiri siap di tengah lapangan, pada aba-aba 

“siap” segera orang coba memegang pinggang secara bersamaan. 

Mengangkat sebelah kaki dan menempatkannya di samping atas lutut kaki 

tumpu membentuk sudut 45
0
. Pada aba-aba “ya” segera orang coba 

menutup/memejamkan kedua matanya. Bersamaan dengan itu stopwatch 

dinyalakan untuk mengukur berapa lama orang coba berada dalam sikap 

tersebut. Jika orang coba melakukan perubahan posisi dan tempat atau 

tidak bisa mempertahankan sikap keseimbangan dalam waktu tertentu 

maka stopwatch dimatikan. 

5. Skor: Lamanya orang coba melakukan sikap keseimbangan statis dalam 

hitungan detik. Jika sudah mencapai waktu 60 detik dan orang coba masih 

dapat mempertahankan sikap keseimbangan maka dinyatakan orang coba 

mempunyai keseimbangan statis yang baik. 
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Mengenai pelaksanaan tes keseimbangan statis dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Tes Keseimbangan Statis 

Sumber: www.keywordpictures.com 

 

Tes Free throw 

1. Tujuan: mengukur kemampuan free throw dalam olahraga bola basket 

2. Koefisien reliabilitas 0,81 dan validitas 0,77 

3. Alat/fasilitas: bola, ring basket, lapangan dan daftar isian. 

4. Pelaksanaan: subyek berdiri di belakang garis batas di daerah free throw sambil 

memegang bola dalam posisi siap. Kemudian melakukan lemparan ke arah ring 

basket. Tembakan/lemparan dinyatakan sah jika bola dilempar langsung dari 

daerah lemparan ke arah ring, testee tidak menginjak garis batas di daerah 

lemparan. Tembakan/lemparan dinyatakan berhasil jika bola masuk ke ring 

setelah hasil dari lemparan secara langsung dari daerah tembakan hukuman. 

Kesempatan melakukan lemparan sebanyak 10 kali  

5. Skor: bola masuk ke dalam ring dari 10 kali kesempatan dijadikan data sampel. 

 

 

 

 

http://www.keywordpictures.com/
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  Mengenai pelaksanaan tes free throw dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 

Tes Free throw dalam Olahraga Bola Basket 

Sumber: news.bbc.co.uk 

 

Angket Penelitian Tentang Kepercayaan Diri 

Sehubungan dengan angket atau kuesioner dijelaskan oleh Arikunto 

(2002:124) sebagai berikut: “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 komponen atau variabel yang 

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

pertanyaan atau pernyataan itu merupakan gambaran tentang kepercayaan diri. 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. 

Untuk memperlancar dalam penyusunan butir-butir pertanyaan atau 

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. 
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 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 

dalam bentuk kisi-kisi yang mengacu pada pendapat para ahli sebagai berikut: 

a. Satiadarma (2000:45) “Kepercayaan diri adalah rasa keyakinan dalam diri 

seseorang dimana ia akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik 

dalam suatu kinerja olahraga.” 

b. Bandura (1986:87) bahwa, “Percaya diri bersumber pada 4 sumber utama 

yaitu 1) hasil yang pernah dicapai, 2) model, 3) persuasi verbal, 4) 

gugahan emosional.”  

c. Satiadarma (2000:48) menjelaskan, “Dampak positif dari rasa 

kepercayaan diri adalah: pengendalian emosi, konsentrasi, sasaran, usaha, 

strategi, dan momentum. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka kisi-kisi angket disusun seperti 

tampak pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Angket Tentang Kepercayaan Diri 

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator 
No. Soal 

+ - 

Kepercayaan 

Diri 

(Satiadarma, 

2004:48) 

Pengendalian emosi 1. Tenang 

a. Tidak mudah tegang 

b. Merasa yakin 

2. Tindakan terkontrol 

a. Sesuai kondisi 

c. Mudah beradaptasi 

 

3 

4 

 

7 

8 

 

1 

2 

 

5 

6 

Konsentrasi 1. Fokus 

a. Tidak mudah bimbang 

b. Tertuju pada tujuan 

2. Tidak khawatir 

a. Merasa lebih baik 

b. Mempunyai kesanggupan 

 

11 

12 

 

15 

16 

 

9 

10 

 

13 

14 

Sasaran 1. Tantangan 

a. Target diri 

b. Melebihi orang lain 

 

19 

20 

 

17 

18 
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2. Berupaya lebih baik 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Keterampilan 

 

23 

24 

27 

 

21 

22 

25 

Usaha 1. Semangat 

a. Keras 

b. Sungguh-sungguh 

2. Hasil maksimal 

a. Peluang 

b. Potensi 

 

28 

31 

 

32 

35 

 

26 

29 

 

30 

33 

Strategi 1. Efektif 

a. Pencapaian tujuan 

b. Tepat sasaran 

2. Efesien 

a. Waktu 

b. Biaya 

 

36 

39 

 

40 

43 

 

34 

37 

 

38 

41 

Momentum 1. Peluang 

a. Perbaikan diri 

b. Perubahan positif 

2. Penampilan Terbaik 

a. Fisik 

b. Psikis 

 

44 

47 

 

48 

50 

 

42 

45 

 

46 

49 

 

 

2.  Penyusunan Angket 

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

tersebut di atas selanjutnya dijadikan bahan penyusunan butir-butir pertanyaan 

atau soal dalam angket. Butir-butir pertanyaan 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. Mengenai skala Likert dijelaskan oleh Sudjana dan Ibrahim 

(2001:107) 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. 
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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. 

 

Mengenai alternatif jawaban dalam angket, penulis menetapkan kategori 

penyekoran sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

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 penulis jelaskan bahwa dalam menyusun pernyataan-pernyataan agar 

responden dapat menjawab salah satu alternatif jawaban tersebut, maka 

pernyataan-pernyataan itu disusun dengan berpedoman pada penjelasan 

Surakhmad (1998:184) sebagai berikut: 

 

1. Rumuskan setiap pernyataan sejelas-jelasnya dan seringkas-ringkasnya 

2. Mengajukan pernyataan-pernyataan yang memang dapat dijawab oleh 

responden, pernyataan mana yang tidak menimbulkan kesan negatif 

3. Sifat pernyataan harus netral dan obyektif 

4. Mengajukan hanya pernyataan yang jawabannya tidak dapat diperoleh 

dari sumber lain 

5. Keseluruhan pernyataan dalam angket harus sanggup mengumpulkan 

kebulatan jawaban untuk masalah yang kita hadapi 

Dari uraian tersebut, maka dalam menyusun pernyataan dalam angket ini 

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

dapat dilihat pada lampiran. 
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3. Uji Coba Angket 

Angket yang telah disusun harus diuji cobakan untuk mengukur tingkat 

validitas dan reliabilitas dari setiap butir pertanyaan-pernyataan. Dari uji coba 

angket akan diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan dapat digunakan 

sebagai pengumpul data dalam penelitian ini. 

Uji coba angket ini dilaksanakan terhadap anggota UKM Bola Basket di 

UPI pada bulan Agustus 2013. Angket tersebut diberikan kepada para sampel 

penelitian sebanyak 20 orang. Sebelum para sampel mengisi angket tersebut, 

penulis memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisiannya. 

Adapun Langkah-langkah pelaksanaan uji coba angket ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan kisi-kisi angket 

2. Penyusunan butir-butir soal angket 

3. Pengurusan perizinan untuk penelitian 

4. Penyebaran angket 

5. Pengumpulan angket 

6. Penskoran untuk uji validitas dan reliabilitas angket 

Langkah-langkah dalam mengolah data untuk menentukan validitas 

instrumen tersebut adalah: 

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

skor tertinggi dan terendah 

2. Menentukan 27% responden yang memperoleh skor tinggi dan 27% yang 

memperoleh skor rendah. 

3. 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. 
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4. Mencari nilai rata-rata (X) setiap butir pernyataan kelompok atas dan nilai 

rata-rata (X) setiap butir kelompok bawah dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

X  : nilai rata-rata yang dicari 

Xi  : Jumlah skor 

n  : Jumlah responden 

 

 

5. Mencari simpangan baku (S) setiap butir pernyataan kelompok atas dan 

kelompok bawah dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

S  : simpangan baku yang dicari 

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

n - 1 : jumlah sampel dikurangi satu 

 

 

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

dan kelompok bawah dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

S
2
  : varians gabungan 

S1  : Simpangan baku kelompok satu 

S2  : Simpangan baku kelompok dua 

n  : sampel 

 

 Xi 

X = 

   n 

  

(X– X)
2 

S  =  

     n - 1 

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

2
 

S
2 

= 

        n1 +  n2 - 2 
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7. Mencari nilai t-hitung untuk setiap butir pernyataan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

t  : nilai t yang dicari 

X  : rata-rata suatu kelompok 

S  : Simpangan baku gabungan 

n  : Jumlah sampel 

 

 

8. Selanjutnya membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel dalam taraf 

nyata 0.05 atau dengan tingkat kepercayaan 95%. Instrumen penelitian ini 

memiliki tingkat kebebasan n1+ n2 – 2. Instrumen penelitian ini memiliki 

tingkat kebebasan n1+ n2 – 2 = 11 + 11 – 2 = 20, nilai t-tabel menunjukkan 

harga 1.72.  

Dalam menentukan valid tidaknya sebuah butir pernyataan tes dilakukan 

pendekatan signifikansi, yaitu jika t-hitung lebih besar atau sama dengan t-tabel 

maka dinyatakan pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data, tetapi jika sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka pernyataan 

tersebut tidak signifikan, dengan kata lain pernyataan tersebut tidak dapat 

dijadikan sebagai alat pengumpul data. Adapun hasil uji validitas butir angket 

dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         X1 – X2 

t =  S       1/n1 + 1/n2 
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Tabel 3.3 

Hasil Pengujian Validitas 
t tabel (n = 20 dan 

No. Soal t-hitung No. Soal  t-hitung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0,48* 

2,64 

2,13 

-1,08* 

1,08* 

4,16 

3,44 

0,40* 

2,26 

2,54 

-3,10* 

2,53 

2,30 

0,86* 

-2,29* 

2,86 

3,46 

0,82* 

2,79 

4,12 

3,17 

2,13 

2,34 

5,29 

2,29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

9,16 

4,77 

2,23 

3,73 

3,65 

3,91 

2,26 

4,70 

5,12 

3,20 

2,30 

8,89 

3,38 

0,35* 

-1,40* 

2,86 

2,13 

-0,24* 

4,46 

2,29 

4,86 

5,25 

2,20 

2,61 

-2,79* 

Keterangan: * = tidak valid 

Berdasarkan hasil uji validitas butir soal angket di atas maka dari 50 butir 

soal angket mengenai kepercayaan diri ditetapkan sebanyak 12 butir soal angket 

tidak valid, sehingga untuk mengumpulkan data penelitian tentang kepercayaan 

diri atlet digunakan sebanyak 38 butir soal angket. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen, penulis melakukan 

pendekatan sebagai berikut: 

1. Membagi butir pernyataan menjadi dua bagian pernyataan yang bernomor 

ganjil dan bernomor genap. 
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2. Skor dari butir pernyataan yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi 

variabel x dan skor dari butir-butir pernyataan yang bernomor genap dijadikan 

variabel y. 

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

dengan butir-butir pernyataan yang bernomor genap dengan menggunakan 

rumus korelasi Person Product Moment sebagai berikut: 

 

 

 

 

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 pasangan 

 

 

4. 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 

 

 

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

Sudjana yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

                n XY – (X) (Y) 

rxy = 

    (n (X
2
) – (X)

2
 ) (n (Y

2
) – (Y)

2
 ) 

     2. r xy  

rii = 

    1 + r xy  

 r   n - 2 

t = 

    1 – r 
2 
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Keterangan: 

t  : nilai t-hitung yang dicari 

r  : koefisien seluruh tes 

n - 2 : Jumlah soal/pernyataan dikurangi dua 

  

 

Dari hasil penghitungan teknik korelasi Pearson Product Moment 

dimasukkan ke dalam rumus Spearman Brown, kemudian untuk menentukan nilai 

t-hitung, nilai r-seluruh item tes yang dihasilkan dimasukkan ke dalam rumus 

yang dikembangkan oleh Sudjana (2002). Dari hasil penghitungan tersebut 

diperoleh rxy angket tentang kepercayaan diri = 0,40 dan rii = 0,57. Sedangkan 

pada r-tabel product moment diketahui bahwa dengan n = 20 harga r 0.95 = 0,456. 

Dengan demikian maka rii lebih besar dari r-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen penelitian ini dapat dipercaya atau reliabel. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas butir angket, maka 

dapat dinyatakan bahwa angket tentang kepercayaan diri sebanyak 38 soal adalah 

valid dan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data untuk 

kepercayaan diri atlet. 

E. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data 

Berdasar pada penjelasan di atas maka pengolahan dan analisis data yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Menghitung skor rata-rata dari setiap kelompok sampel, dengan menggunakan 

pendekatan dari Sudjana (1996:62): 

 

                       Xi 

                   X =       

                        n 

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

X  = Skor rata-rata yang dicari  

Xi = Nilai data 

  = Jumlah 

n  =  Jumlah sampel 
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2. Menghitung simpangan baku, menurut Sudjana (1996:94): 

  

(X-X)
2 

                    S =    

                               n – 1 

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

S   = Simpangan baku yang dicari 

n   = Jumlah sampel 

 (X-X)
2
  = Jumlah kuadrat nilai data dikurangi rata-rata 

 

 

3. Menyamakan satuan data hasil tes menggunakan T-skor sebagai berikut: 

 

     X – X   

T-skor = 50 + 10    untuk satuan nominal 

            s 

 

 

     X – X   

T-skor = 50 + 10    untuk satuan waktu             

 

4. Menguji normalitas data menggunakan uji kenormalan Lilliefors.  Prosedur 

yang digunakan menurut Sudjana (1996:466) adalah: 

a. Pengamatan X1, X2, … Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ..., Zn dengan 

menggunakan rumus: 

 

                            Xi – X 

                          Z1 =  

                                S 

 

(X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku dari 

sampel). 

b. Untuk bilangan baku ini digunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F (Z1) = P (Z Z1). 

s 
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c. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, … Zn Zi. Jika proporsi ini 

dinyatakan S(Zi), maka: 

 

                   Banyaknya Z1, Z2, ... , Zn  Zi 

                      S (Zi) = 

                                 n 

 

d. Menghitung selisih F (Zi) - S (Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya.  

e. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut.  Untuk menolak atau menerima hipotesis, kita bandingkan Lo 

dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar untuk taraf nyata  yang 

dipilih.  Kriterianya adalah: tolak hipotesis nol jika Lo yang diperoleh dari 

data pengamatan melebihi L dari daftar tabel.  Dalam hal lainnya hipotesis 

nol diterima. 

5. Menghitung koefisien korelasi dengan cara mengkorelasikan data variabel X 

dengan data variabel Y menggunakan rumus korelasi pangkat atau koefisien 

korelasi Spearman sebagai berikut: 

 

   6 b1
2 

r’ = 1 –   

  n (n
2
 – 1) 

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

r
’
   = koefesien korelasi yang dicari 

n   = Jumlah sampel/data 

b   = Jumlah selisih data X dan Y 

 

6. Menguji signifikansi korelasi menggunakan rumus sebagai berikut: 

r   n - 2 

t = 

     1 – r 
2 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

t  = nilai t hitung korelasi yang dicari 

n  = jumlah sampel/data 

r  = harga / besaran koefisien korelasi X dengan Y 

  



58 

 

Aldy Traya Putra, 2013 
Kontribusi Keseimbangan Badan Dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Tembakan Free Throw 
Dalam Permainan Bola Basket 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

7. Menghitung koefisien korelasi ganda dengan cara mengkorelasikan data 

variabel X1 dan X2 dengan data variabel Y menggunakan rumus korelasi 

ganda sebagai berikut: 

 

  

     ry1
2
 + ry2

2
 - 2 ry1 ry2 r12 

Ry.12 = 

           1 – r12
2 

 

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

Ry.12  = koefisien korelasi ganda yang dicari 

ry1   = harga koefisien korelasi X1 dengan Y 

ry2   = harga koefisien korelasi X2 dengan Y 

r12   = harga koefisien korelasi X1 dengan X2 

 

8. Menghitung signifikansi korelasi ganda menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

R
2
 / k 

  F = 

       (1 – R
2
) / (n-k-1)  

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

F   = signifikansi korelasi ganda yang dicari 

R   = koefisien determinasi ganda 

k   = banyaknya variabel bebas 

n   = jumlah sampel 

 

9. Menghitung besarnya kontribusi menggunakan rumus determinan sebagai 

berikut: 

 

  D = r
2
 x 100% 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

D  = determinasi atau besaran kontribusi yang dicari 

r  = koefisien korelasi 


