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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2008), metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah 

yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati 

dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data 

penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. 

3.2 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian eksplanatif. 

Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel peneltian. Fokus 

penelitian ini adalah analisis hubungan-hubungan antara variabel 

(singarimbun,1981). 

Penelitian ekspalanatif memerlukan perencanaan. Perencanaan 

sangat diperlukan agar uraian tersebut benar-benar sudah mencakup 

seluruh persoalan dalam setiap fasenya. Perumusan persoalan yang tepat 

akan menunjukkan informasi macam apa yang sebenarnya diperlukan. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2009: 60). Jadi yang dimaksud dengan variabel penelitian 

dalam penelitian ini adalah segala sessuatu sebagai objek penelitian yang 

ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk menarik 

kesimpulan. 

Sugiyono (2009: 61) menyampaikan bahwa variabel penelitian 

dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen variable) 

Variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 



 

29 
 

(terikat). Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah efektivitas 

komunikasi interpersonal. 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel tetikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) 

pada penelitian ini adalah ketangguhan mental atlet 

3.4 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, sampel yang dipergunakan untuk 

memperoleh tentang efektivitas komunikasi interpersonal pelatih dan 

anggota tim basket terhadap performa saat bertanding adalah: 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2009: 80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Pada 

penelitian ini populasinya atlet putra di tim basket UMM yang 

berjumlah 16 orang. 

b. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 17) sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitiaan ini adalah teknik total samplinjg. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 

2007). Alasan mengambil total sampling karena menurut 

Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh 

populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang 

diambil dari penelitian ini adalah semua atlet putra yang 

tergabung di tim basket Universitas Muhammadiyah Malang 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Pada sebuah penelitian diperlukan sebuah alat ukur. Alat ukur dalam 

sebuah penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi 

pengertian instrumen menurut Sugiyono (2012: 148) adalah “Suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati.” 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket atau 

kuisioner. Angket merupakan suatu cara pengumpulan data atau suatu 

penelitian mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut 

kepentingan umum. Menurut Sugiyono (2012: 199) “Kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.” 

Langkah awal yang dilakukan peneliti untuk dapat mengumpulkan 

data dari subjek penelitian yang telah ditentukan yaitu dengan membuay 

panduan yang dijadikan alat penelitian sebagai berikut: 

a. Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen efektivitas komunikasi interpersonal 

Variabel Dimensi Indikator Butir Jumlah  

Efektivitas 

Komunikasi 

Interpersonal 

Pelatih 

Keterbukaan 

1. Mengemuka

kan pesan 

secara 

langsung 

1,2 2 

2. Kesediaan 

menyampaik

an informasi 

dengan apa 

adanya 

3, 4, 

5, 6 
4 
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3. Menerima 

saran dan 

kritik 

dengan 

positif 

7, 8 2 

Empati 

1. Menunjukan 

minat 

terhadap hal 

yang 

dibicarakan 

 

9, 10 

 

2 

2. Memberikan 

dukungan 

moril 

11, 

12, 

dan 

13 

3 

Dukungan 

1. Memberikan 

bimbingan 

profesional 

14, 15 2 

2. Mendorong 

orang lain 

berpartisipasi 

dalam 

komunikasi 

16, 17 2 

Sikap Positif 

1. Berpikir 

positif 

terhadap atlet 

18, 19 

 
2 

2. Menghormati 

dan 

menghargai 

atlet 

 

20, 

21, 

22, 

23,  

4 
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Kesetaraan 

1. Menempatkn 

diri setara 

dengan atlet 

24, 

25, 26 
3 

2. Tidak 

membeda-

bedakan 

setiap atlet 

27, 28 2 

 

Kisi-kisi Ketangguhan Mental 

Variabel Dimensi Indikator Butir Jumlah 

Ketangguhan 

Mental 

Perilaku dan 

sikap untuk 

mampu 

menghadapi 

tantangan 

yang berasal 

dari tekanan 

internal dan 

eksternal 

a. Atlet memiliki 

self belief atas 

kemampuan fisik 

dan mental untuk 

mampu bangkit 

ketika di dalam 

tekanan 

1, 29 2 

b. Atlet mampu 

menunjukan skill 

dalam keadaan 

tertekan 

5, 9, 31, 

33 
4 

c. Atlet menerima 

setiap tekanan 

yang diterima 

sebagai tantangan 

terhadap 

kemampuan diri 

13, 35 2 

d. Atlet memiliki 

hasrat kompetitif 

untuk menjadi 

yang terbaik 

17, 39 2 
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e. Atlet memiliki 

kemampuan 

untuk bangkit 

dari kesulitan 

dengan etos kerja 

dan tekad 

21, 43 2 

f. Atlet mampu 

fokus dan 

konsentrasi pada 

tujuan yang ingin 

di capai 

25, 45 2 

g. Atlet tekun dan 

memiliki tekad 

yang kuat untuk 

sukses 

27, 47 2 

Perilaku, 

sikap, dan 

nilai yang 

relevan 

dengan 

performa 

individual 

atau tim 

a. atlet memiliki 

kesadaran dan 

menerima 

tanggung jawab 

individual dalam 

tim 

2, 26 2 

b. atlet mampu 

memahami setiap 

tekanan yang 

diterima di dalam 

dan diluar 

pertandingan 

6, 32 2 

c. atlet menerima 

dan memahami 

tanggung jawab 

sebagai bagian 

sebuah team dan 

10, 34 2 
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mendahului 

kepentingan tim 

diatas 

kepentingan 

pribadi 

d. atlet memiliki 

dan berpedoman 

pada nilai 

kehidupan yang 

dimiliki untuk 

menjadi atlet dan 

pribadi unggul 

14, 36 2 

e. atlet menyadari 

pengorbanan 

merupakan usaha 

untuk meraih 

kesuksesan tim 

dan personal 

18, 40 2 

f. atlet bertanggung 

jawab atas semua 

perilaku dan tidak 

mencari alasan 

ketika gagal 

22, 44 2 

Perilaku dan 

sikap yang 

mendasar 

untuk 

menghadapi 

tekanan dan 

tantangan 

yang bersifat 

positif 

a. atlet mudah 

teralihkan 

ditandai oleh 

perilaku yang 

tidak menentu, 

sporadis dan 

tidak terkendali 

3, 23 2 

b. atlet memiliki 

disiplin dalam 
7, 28 2 
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maupun 

negatif 

perilaku 

c. atlet mudah 

menyerah dalam 

menghadapi 

beragam 

tantangan 

11, 37 2 

d. atlet mampu 

menampilkan 

yang terbaik pada 

sesi latihan dan 

pertandingan 

meski mengalami 

kelelahan 

15, 41 2 

e. atlet mampu 

menampilkan 

yang terbaik 

dalam latihan 

meski mengalami 

cedera 

19, 46 2 

Perilaku, 

sikap, dan 

nilai yang 

dihubungkan 

dengan 

pencapaian 

dan 

keberhasilan 

a. atlet mengetahui 

dan memahami 

aturan permainan 

secara utuh 

4, 24 2 

b. atlet memahami 

pengorbanan 

adalah bagian 

dari kesuksesan 

8, 30 2 

c. atlet memiliki 

keinginan untuk 

menjadi bagian 

dari kesuksesan 

12, 38 2 

d. atlet memiliki 16, 42 2 
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visi yang jelas 

untuk kesuksesan 

dan mampu 

menerapkan nya 

dalam tindakan 

e. atlet menikmati 

situasi yang 

memiliki peluang 

kuat 

20, 48 2 

 

3.6 Uji Coba Instrumen 

Setelah penetapan dan penyusunan angket selesai dilakukan maka 

selanjutnya adalah uji coba angket. Kegiatan ini penting dilakukan oleh 

peneliti untuk menilai angket yang telah disusunnya. Angket diuji cobakan 

kepada responden yang sama atau yang memiliki karakteristik sama 

dengan responden yang sebenarnya.  Uji coba alat ini dilakukan dengan 

maksud mengetahui tingkat validitas dan reliabilita alat pengumpul data. 

Setelah uji coba dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis 

statistik dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumennya,  sehingga hasil penelitian yang dimaksudkan betul-betul 

dapat dipertanggungjawabkan. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen 

dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak 

diukur. Analisis validitas ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor yang ada pada setiap item dengan skor 

total. Rumus yang di pergunakan adalah rumus yang 

dikemukakan oleh Pearson, yang lebih dikenal dengan sebutan 

rumus korelai “product moment” 
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𝑟 =
𝑛(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2}{(𝑛 ∑ 𝑌
2

) − (∑ 𝑌
2

}

 

 

Ketarangan : 

r : Koefisien korelasi yang dicari 

n : Jumlah responden 

∑ 𝑋 : Jumlah skor variabel X (skor total butir soal) 

∑ 𝑌  : Jumlah skor variabel Y (skor total butir) 

∑𝑋𝑌 : Jumlah skor variabel X dikalikan dengan Y 

∑ 𝑋2 : Jumlah hasil kuadrat skor variabel X 

∑ 𝑌
2
 : Jumlah hasil kuadrat skor variabel Y 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen 

yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang diukur secara 

konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi suatu 

instumen pengukur adalah konsisten, keajegan, atau tidak 

berubah-ubah (Saifuddin Azwar, 2012: 110). Instrumen yang 

diuji reliabilitasnya adalah instrumen yang dibuat oleh peneliti. 

Dalam hal ini instrumen tersebut adalah instrumen konteks, 

masukan, proses dan hasil 

Reliabilitas ditentukan atas dasar proporsi varian total yang 

merupakan varian total sebenarnya. Makin besar proporsi 

tersebut berarti makin tinggi reliabilitasnya. Untuk menguji 

reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

digunakan rumus koefisien Alpha karena skor pada butir-butir 

instrumen merupakan skor bertingkat yaitu antara 1 sampai 4 

atau 1 sampai 5. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 164), 

instrumen yang berbentuk multiple choice (pilihan ganda) 

maupun skala bertingkat maka reliabilitasnya dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha. Rumus tersebut adalah: 
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𝑟𝑖𝑖 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan : 

𝑟𝑖𝑖 : Reliabilitas instrumen 

𝑘 : Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2 : Jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2 : Varian total 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket. Angket menurut Suharsimi Arikunto (1998: 140) yaitu merupakan 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang 

diketahui. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket 

tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih, dengan angket langsung menggunakan skala bertingkat. Skala 

bertingkat dalam angket ini menggunakan modifikasi skala likert dengan 4 

pilihan jawaban yaitu, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Dalam 

angket ini disediakan empat alternatif jawaban yaitu: Sangat setuju (SS) 

dengan skor 4, setuju (S) dengan skor 3, tidak setuju (TS) dengan skor 2, 

sangattidak setuju (STS) dengan skor 1. Dalam skala likert yang asli 

tingkat kesetujuan responden terhadap statement dalam angket 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

SA : Strong Agree   = Sangat Setuju 

A : Agree    = Setuju 

UD : Undeciden   = Belum Memutuskan 

DA : Disagree   = Tidak Setuju 

SDA : Strongly Disagree  = Sangat tidak setuju 

 

  Menurut Sutrisno Hadi (1991: 19-20) modifikasi terhadap skala 

likert dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang terkandung 
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oleh skala lima tingkat, dengan alasan-alasan seperti yang dikemukakan di 

bawah ini: 

 Modifikasi skala likert meniadakan kategori jawaban yang ditengah 

berdasarkan tiga alasan: pertama kategori undeciden itu mempunyai 

arti ganda, bisa diartikan belum dapat memutuskan atau memberi 

jawaban (menurut konsep aslinya), bisa juga diartikan netral, setuju 

tidak, tidak setuju pun tidak, atau bahkan ragu-ragu. Kategori jawaban 

yang ganda arti (multi interpreatable) ini tentu saja tidak diharapakan 

dalam suatu instrumen. Kedua, tersedianya jawaban ke tengah (central 

tendency effect), terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah 

kecenderungan pendapat responden, kearah setuju atau kearah tidak 

setuju.jika disediakan kategori jawaban itu akan menghilangkan 

banyak data penelitian sehingga mengurangi banyaknya informasi 

yang dapat dijaring para responden. 

  Untuk menghindari kelemahan dan kekurangan penggunaan 

metode angket ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penggunaan metode angket dilengkapi dengan metode pengumpul 

data yang lain dan perlu dijelaskan pada responden tentang 

maksud dan tujuan angket yang diberikan agar informasi yang 

diberikan benar-benar objektif dan data yang digunakan tidak 

memberatkan responden atau tidak berisfat memaksa. 

b. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pertanyaan ini 

digunakan untuk memperoleh tentang efektivitas komunikasi 

interpersonal pelatih dan pemain terhadap ketangguhan mental 

atlet. 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data sehingga data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan 

kerangka konseptual dalam hipotesis, maka dapat dilakukan pemilihan 

model analisis. Untuk mengetahui pengaruh antara variable independent 

terhadap variable dependent dan untuk menguji hipotesis penelitian secara 

matematis, maka penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi 

linier sederhana. Secara matematis model pengaruh digambarkan sebagai 

X ke Y dengan rumus: 

Y’=a=bX 
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Y’ = Skor-skor yang memprediksikan variable terikat 

X = Skor-skor variable bebas 

b = Koefisien regresi 

a = Konstanta Intersepsi 

Dalam Penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaruh variable 

yang diteliti itu signifikan atau tidak terhadap responden (variable terikat), 

maka perlu dilakukan uji t. Uji t digunakan untuk menguji apakah variable 

bebas mempunya pengaruh signifikan terhadap nilai variable tidak bebas 

dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : bi=0, artinya variable bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variable tidak bebas 

Ha : bi#0, artinya variable bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variable tidak bebas. 

Nilai Koefisien regresi (b) digunakan untuk mengetahui besarnya 

perubahan nilai variable tidak  bebas (Y) yang disebabkan perubahan 

variable bebas (X) dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya bersifat 

konstan. Pengujian hipotesis ini selain melihat nilai koefisien regresi juga 

membandingkan nilai t-hitung (th) dengan masing-masing variabel bebas 

dengan t-table (tt) 

Tahapan terakhir adalah melakukan perhitungan uji statistic dalam 

penelitian keseluruhan pengolahan data menggunakan program SPSS 16 

(Statistical Program for Social Science). Setelah diketahui uji statistic, 

maka dibuat keputusan secara statistic yang ditandai dengan penerimaan 

dan penolakan terhadap hipotesis. Selain itu analisis secara statistic juga 

menjelaskan analisis deskriptif untuk memberi penjelasan terhadap 

keputusan yang dibuat. 


