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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan, menggambarkan dan 

menyimpulkan hasil pemecahan masalah melalui cara tertentu sesuai dengan 

prosedur penelitian.  

Sugiyono (2010:2) menjelaskan bahwa: “metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”.Metode yang digunakan dalam penelititan ini  adalah metode penelitian 

deskriptif. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sugiyono (2010:11), bahwa: “Penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel, atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain”. Nazir (2003:54) menjelaskan bahwa: “Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang”.  

Berdasarkan pendapat para ahli maka penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan motif dan persepsi siswa perempuan dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler beladiri karate. 
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B.  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti, paling sedikit 

mempunyai satu sifat atau ciri yang sama seperti populasi guru, populasi murid 

atau populasi peserta kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Furqon (2009:146) 

bahwa: ”populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek atau keadaan 

yang paling tidak memiliki satu karakteristik yang sama.” Populasi menurut 

Ridwan (2009:6) yaitu: ”Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian”. 

Berdasarkan pendapat para ahli populasi dalam penelitian ini adalah 

sekelompok siswa SMA Negeri 1 Majalaya yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler karate. Untuk populasi besar, penelitian menggunakan sampel 

sebagai bagian dari populasi karena keterbatasan waktu, dana dan biaya. 

Sedangkan bagi populasi dengan jumlah kurang dari 100, seluruh populasi 

dijadikan sampel penelitian. Sampel dianggap bagian dari populasi karena 

memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasi. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Sugiyono (2010:68) sampling jenuh adalah sebagai berikut. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi kurang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampel jenuh artinya seluruh populasi penelitian dijadikan sampel penelitian 

karena kurang dari seratus dan terjangkau. 
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C.  Desain Penelitian 

 Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain 

penelitian dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan 

penelitiannya. Desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

Gambar. 3.1 

Desain penelitian 

Nasution (2004:23) 

 

Keterangan gambar 3.1: 

X1 : Motif siswa putri (variabel bebas) 

X2 : Persepsi siswa putri (variabel bebas) 

Y : partisipasi ekstrakurikuler beladiri karate (variabel terikat). 

 

D.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang disusun secara beraturan 

dan terencana dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Prosedur penelitian 

merupakan pedoman atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian 

yang akan membawa peneliti kepada suatu kesimpulan penelitian yang 

merupakan pemecahan dari masalah yang diteliti. Proses penelitian yang 

dikembangkan pada penelitian ini merupakan pengembangan penelitian 

kuantitatif seperti pada gambar berikut: 

Motif Siswa Putri 

(X1) 

Persepsi Siswa 

Putri (X2) 

partipasi (Y) 
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Gambar 3.2 

Prosedur  Penelitian 

(Sumber : Modifikasi dari Nazir, 2003:42) 

 

 

E.  Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 

keterangan tentang data. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, sumber data 

yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Kedua data 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber data primer merupakan sumber data dimana data yang diperoleh 

langsung dari objek yang berhubungan langsung dengan penelitian. 

Teori 

Masalah penelitian (Kesenjangan antara 

keadaan yang seharusnya dengan kenyataan  

TujuanPenelitian 

Kerangka Teori 

Mengumpulkan data ( angket, observasi, studi pustaka) 

Analisis Data 

Penafsiran data 

Generalisasi 

Kesimpulan 
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2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang subjeknya tidak langsung 

berhubungan dengan objek penelitian, tetapi sifatnya mendukung dan 

memberikan informasi untuk bahan penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi data sekunder atau kepustakaan, hasil observasi, maupun situs 

internet yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dalam 

penyusunan skripsi. 

 

F.  Instrument Penelitian 

Diperlukan alat ukur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian yang dilaksanakan. 

Nurhasan (2007:5) mengemukakan bahwa :  

Pengukuran adalah proses pengumpulan data/informasi dari suatu obyek 

tertentu, dalam proses pengukuran diperlukan suatu alat ukur. Alat ukur ini 

berupa a) Tes dalam bentuk-bentuk pertanyaan, b) tes dalam bentuk 

psikomotor, c) berupa skala sikap dan berupa alat ukur yang bersifat standar 

misalnya ukuran meter, berat, ukuran suhu derajat Fahrenheit (“F), derajat 

Celcius (“C). 

 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah dan mencapai tujuan penelitian. 

 Instrument  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi terstruktur 

Obervasi terhadap objek penelitian dilakukan untuk mendukung data yang 

diperoleh melalui kuestioner sebagai instrumen utama. Nazir (2003:175) 

menyatakan bahwa: ”pengumpulan dengan observasi langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standard 

untuk keperluan tersebut”.  Lebih lanjut Nazir (2003:175) menjelaskan bahwa: 
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Kriteria observasi yang dilakukan adalah a) pengamatan digunakan untuk 

penelitian dan direncanakan secara sistematik b)pengamatan harus berkaitan 

dengan tujuan penelitian yang direncanakan c) pengamatan tersebut dicatat 

secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan 

dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja d) pengamatan 

dapat dicek dan dikontrol validitas dan reliabilitas. 

 

 

Dalam penelitian ini pengamatan adalah gambaran tentang pelaksanaan 

program pelatihan karate, proses latihan serta hal-hal yang terkait dengan latihan 

karate. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat 

dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatih, guru maupun siswa. Wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi lengkap tentang 

segala hal yang dipikirkan, dirasakan, direncanakan, dan dikerjakan baik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler karate 

3. Studi kepustakaan  

Studi pustaka dilakukan untuk menambah pemahaman terhadap masalah 

penelitian dan menghindari terjadinya peniruan terhadap penelitian terdahulu baik 

yang disengaja atau tidak. 

4. Kuestioner 

 Kuestioner adalah instrumen utama penelitian yang digunakan guna 

memperoleh data-data penelitian. Alat untuk mengumpulkan data adalah daftar 

pertanyaan, yang sering disebut secara umum dengan kuestioner atau daftar yang 

cukup terperinci dan lengkap (Nazir 2003:203). Kuestioner atau daftar isian 
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adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar pertanyaan 

yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden (Supranto,2006:23). 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, 

yang mana dalam angket tertutup ini pertanyaan atau pernyataan-pernyataan telah 

memiliki alternatif jawaban sehingga responden hanya tinggal memilih. Prosedur 

dalam pembuatan kuestioner dengan skala likert adalah: 

a. Peneliti mengumpulkan item-item pertanyaan yang cukup banyak, relevan 

dengan masalah yang diteliti dan terdiri dari item pertanyaan yang cukup 

jelas dari gradasi negatif sampai positif 

b. Item pertanyaan tersebut dicobakan kepada sekelompok responden yang 

mirip dengan  populasi yang ingin diteliti  

c. Responden memberikan jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang 

disediakan dengan menggunakan skala likert yang mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif.  Jawaban responden seperti  pada tabel 

3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

NO Alternatif Jawaban 
Bobot Nilai 

Positif Negatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SS   (Sangat Setuju) 

S     (Setuju) 

R     (ragu-ragu) 

TS   (Tidak Setuju) 

STS (Sangat Tidak Setuju) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Sumber : Metode Penelitian Sugiyono (2007) 

 

Setelah angket disusun, maka angket tersebut perlu diuji terlebih dahulu 

mengenai validitas dan reliabilitasnya yaitu melalui try out. Tujuan diadakan try 

out terhadap angket adalah untuk mengetahui kelemahan yang akan disebarkan 

dan untuk mengetahui apakah intrument tersebut memenuhi syarat validitas dan 
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reliabilitas. Sebagaimana dikemukakan Arikunto (2006:135) bahwa “suatu 

instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel”. Adapun syarat valid dan reliabel sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Validasi mengacu pada keseuaian alat ukur untuk mengukur variabel 

penelitian berdasarkan skor tes. Untuk menguji validitas konstruk dapat 

dipergunakan pendapat para ahli (judgement expert) seperti diungkapkan Hadi 

dalam Sugiyono (2010:176) bahwa: „bila bangunan teorinya sudah benar, maka 

hasil pengukuran dengan alat (instrument) yang berbasis pada teori itu sudah 

dipandang sebagai hasil yang valid„. Untuk mengetahui validitas empiris 

dilakukan uji coba angket. Angket diuji cobakan dan dihitung. Perhitungan 

dilakukan dengan membagi 27 % kelompok tertinggi dan 27 % kelompok 

terendah dengan rumus : 

t  =               ̅  1-   ̅2 

                √
  
 

   
  + 

  
 

   
 

Keterangan :       ̅1  : rata-rata jawaban skor kelompok tinggi 

     ̅2 : rata-rata kelompok skor terendah   

    N1 : jumlah sampel pada kelompok skor tinggi 

    N2 : jumlah sampel pada kelompok skor tinggi 

      S gab diperoleh dari  : √
(    )  

   (    )  
 

(      )  
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Uji beda dilakukan untuk melihat perbedaan kedua kelompok tersebut 

apabila perbedaannya signifikan maka angket tersebut dianggap valid (t hitung > t 

tabel dengan derajat kepercayaan 95%). 

Untuk melakukan validitas butir pertanyaan maka langkah yang dilakukan 

adalah mengkorelasikan skor faktor tiap butir dengan jumlah total. Ketentuan 

yaitu  apabila ke dua kelompok tesebut diatas 0,30 maka instrument dianggap 

memiliki validitas konstruksi yang baik. Uji korelasi menggunakan rumus 

pearson product moment. yaitu  

])(][)([

))((.
.

222

1

2

1

11

1

   

  





yynxxn

yxyxn
yxr

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen  

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara internal. “Secara internal 

reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisa konsistensi butir-butir yang 

ada pada instrument dengan teknik belah dua dari spearman Brow (split half)”, 

(Sugiyono, 2010: 185). 

  = 
   

     
 

Keterangan  :   r1  =   reliabilitas internal seluruh instrument 

       rb    =  korelasi product moment antara belahan pertama dengan 

belahan kedua 

Data dianggap memiliki reliabilitas instrumen apabila nilai korelasi antara 

kedua belahan tersebut diatas angka 0.60. 
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G.  Operasional Variabel Penelitian 

 Operasional Variabel merupakan kegiatan menjabarkan variabel ke dalam 

indikator yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam penyusunan instrumen 

penelitian. Operasional dari masing-masing variabel dapat terlihat dari tabel 3.2  

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Sub variabel Indikator 

Motif 

1. Motif beraffiliasi 

1. Menginginkan kebersamaan dalam 

latihan 

2. Mengajak orang lain untuk turut serta  

ikut dalam kegiatan 

3. Menghindari perselisihan jika ada 

masalah 

4. Lebih menekankan pada pertemanan 

dan persahabatan 

2. Motif berprestasi 

1. Menginginkan hasil belajar yang lebih 

baik 

2. Siap berlatih  

3. Mengikuti latihan secara teratur 

4. Menginginkan evaluasi dan feedback 

untuk memperbaiki hasil latihan 

3. Motif berkuasa 

1. Selalu ingin menjadi pemimpin dalam 

kelompok 

2. Berusaha untuk mempengaruhi orang 

lain agar sesuai dengan keinginannya 

3. Aktif menentukan  hasil latihan 

maupun proses latihan 

4. Menunjukkan identitas yang jelas  

Persepsi 1. Kedekatan 

1. Merasa memiliki kedekatan dengan 

orang lain dalam latihan  

2. Merasa nyaman dan diperhatikan 

3. Mudah memperoleh bantuan jika 

menghadapi kesulitan 
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2. Persamaan 

1. Diperlakukan sama dalam latihan 

2. Memiliki hak dan kewajiban yang 

sama dalam latihan 

3. Memperoleh pengakuan atas 

kemampuan dan keterampilan 

4. Dihargai sebagai sesama anggota 

kegiatan dalam latihan 

3.  Keberlanjutan 

program 

1. Kegiatan akan berlanjut dan 

berlangsung lama 

2. Memiliki program latihan yang jelas 

Partisipasi 

1.  Kehadiran 

1. Hadir dalam latihan 

2. Mengikuti latihan 

3. Terlibat aktif dalam latihan 

2.  Keterlibatan 

1. Melaksanakan pemanasan 

2. Melaksanakan tugas gerak 

3. Mengikuti contoh gerak 

4. Bekerja sama dengan teman 

3.  Keaktifan 

1. Bertanya jika tidak mengerti 

2. Bersemangat  

3. Mengeluarkan pendapat 

4. Mengeluarkan idea  

5. Membayar iuran wajib 

6. Membantu ketersediaan fasilitas latihan 

 

H.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara melaksanakan analisis terhadap data, 

dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik 

atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami. Pengukuran gejala pusat 

menggunakan teknik statistik modus (nilai yang paling banyak muncul), Median (nilai 

tengah) dan mean (rata-rata hasil jawaban) untuk menjelaskan kelompok yang didasarkan 

pada gejala pusat dari kelompok jawaban dengan menggunakan program SPSS versi 17.  

“Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh baik yang diperoleh melalui 



45 
 

Zulfikar Ikhsan, 2013  

Motif Dan Persepsi Siswa Putri Terhadap Partisipasi Pada Cabang Olahraga Beladiri  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

n

x
x




observasi, kuestioner (angket) maupun dokumentasi” (Sugiyono, 2010:29). Beberapa 

penyajian data hasil analisis deskriptif yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Tabel data interval (hasil angket) yang terdiri dari tabel biasa, tabel distribusi 

frekuensi). Teknik pembuatan distribusi frekuensi dilakukan dengan langkah-

langkah seperti dijelaskan Riduwan (2009:55) sebagai berikut: 

a. Pengurutan data hasil angket dari terkecil dan terbesar 

b. Menghitung jarak rentangan dengan rumus R = data tertinggi – data 

terendah 

c. Menghitung kelas (K) dengan struges, rumus yang digunakan adalah  

jumlah kelas (k)= 1+3.3 log n 

d. Panjang Interval kelas (P) rumusnya adalah=    P =  
          ( )

             ( )
 

e. Tentukan batas terendah atau ujung data pertama, dilanjutkan dengan 

menghitung kelas interval, caranya menjumlahkan ujung bawah kelas 

ditambah panjang kelas (P) dan hasilnya dikurangi 1 sampai akhir 

f. membuat tabel sementara (tabulasi data) dengan cara dihitung satu demi 

satu sesuai dengan urutan interval 

2. Uji Hipotesis 

 Sebelum dilakukan uji hipotesa maka sebagai prasyarat dilakukan uji 

normalitas lilliefors dan uji homogenitas terhadap skor sampel penelitian dan 

dilanjutkan dengan uji parametrik. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu ; 

a. Mencari nilai rata-rata dari setiap variabel, digunakan rumus sebagai berikut : 
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n

ZZBanyaknyaZ
ZS n........, 21

1 

 Keterangan: 

           x   =  Nilai rata-rata yang dicari 

              =  Jumlah dari x 

            x   =  Skor mentah 

            n   =  Jumlah sampel 

 

b. Alpha yang digunakan adalah 0,05 dan daerah penerimaan berdasarkan alpha 

tersebut adalah  n = 18,  dk = n-k-1  = 2.110  maka daerah penerimaan hipotesa 

nol adalah + 2.110 dan – 2,110  

c. Menguji normalitas data menggunakan uji kenormalan Lilliefors. Sebelum 

dilakukan analisis korelasi, maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan 

normalitas dari setiap butir tes yang bertujuan untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau sebaliknya. Rumus yang digunakan yaitu 

dengan uji kenormalan secara non parametrik atau disebut uji Lilliefors.  

Pengujian hipotesis nol dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Pengamatan X1, X2,…….., Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ……., Zn 

dengan mempergunakan  rumus : 
S

xx
Z


 1

1  

( x dan S merupakan rata-rat dan simpangan baku setiap kelompok butir 

tes). 

2) Untuk setiap bilangan baku ini, menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung pula F ( Zi  ) = P ( Z <  Zi ) 

3) Selanjutnya dihitung proporsi Zi, Z2, ………, Zn yang lebih kecil atau 

sama dengan  Z1.  Jika proporsi ini dinyatakan oleh  S (Z1), maka: 

                        

4) Hitung selisih F (Z1) – S (Z1) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

5) Hitung harga paling besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini (Lo). 
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6) Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka dibandingkan Lo ini 

dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar nilai kritis L untuk uji 

Liliefors, dengan taraf nyata  = 0.05.  Kriterianya adalah: tolak hipotesis 

nol bahwa populasi berdistribusi normal, jika Lo yang diperoleh dari data 

pengamatan melebihi L dari daftar nilai kritis uji Liliefors.  Dalam hal ini 

hipotesis diterima. 

d. Uji koefisien korelasi dengan skor berpasangan atau pearson product moment 

karena data berbentuk interval atau  ratio dengan  menggunakan rumus : 

1) Menghitung koefisien korelasi tunggal dengan menggunakan rumus: 

  

          2222 YYnXXn

XXXYn
xyr







 

 

 Keterangan: 

      rxy = Korelasi yang dicari 

     n = Jumlah Sampel 

      X = Jumlah X 

      Y = Jumlah Y 

  XY = Jumlah X kali Y 

  X
2  

= Jumlah X
2 

  Y
2 

= Jumlah Y
2 

 

2) Kemudian melakukan penghitungan uji signifikansi koefisien korelasi tunggal, 

menggunakan pendekatan uji-t dengan rumus: 

  
 √   

√   
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Keterangan:  

              t =  t hitung yang dicari 

        r =  koefisien yang dicari 

        i  =  jumlah sampel 

 

 Pengujian statistik uji-t dimaksudkan untuk mengetahui tingkat koefisien 

atau hubungan dari masing-masing variabel. Dengan kriteria pengujian 

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

dengan dk = n- 2 dalam hal lain jika hitung lebih besar dari t tabel maka Ho 

ditolak. 

3) Menghitung derajat hubungan tiga variabel atau koefisien korelasi multiple 

dengan menggunakan rumus: 

        √
      

               

         
 

 

Keterangan : 

   Ry12  = Koefisien korelasi yang dicari 

  ry1     = Koefisien korelasi antara Y dan X1  

   ry2      = Koefisien korelasi antara Y dan X2 

   r12     = Koefisien korelasi antara X1 dan X2 

 

d. Menguji signifikansi koefisiensi korelasi multipel atau ganda dengan  

menggunakan pendekatan statistik uji-F dengan rumus: 

  
   

(   )(     )
 

Keterangan: 

  F  = F hitung yang dicari 

  R  = Koefisien korelasi yang dicari 

  K = Jumlah variable bebas 

  n  = Jumlah sampel 
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e. Interpretasi Koefisien Korelasi berdasarkan interpretasi Sugiyono (2007 : 183). 

dapat terlihat pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 

Interpretasi Nilai Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0.199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

I.  Hipotesis Statistik 

Ho  = Tidak terdapat hubungan antara motif dan persepsi siswi dengan 

partisipasi siswi pada ektrakulikuler karate. 

Hi   = Terdapat hubungan antara motif dan persepsi terhadap partisipasi 

siswi pada ekstrakurikuler karate. 

 


