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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Suatu penelitian yang dilakukan dengan baik pada dasarnya ada tiga hal pokok 

yang harus diperhatikan yaitu dilaksanakan secara sistematis, berencana dan 

mengikuti konsep ilmiah (Arikunto, 1997:12). 

Syarat mutlak dalam penelitian adalah metodologi penelitian, berbobot atau 

tidaknya penelitian tergantung pada pertanggung jawaban metodologi 

penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang 

cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah untuk 

menjaga pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat mempunyai 

harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Hadi, 2000:4)  

 

Dalam suatu penelitian penggunaan metodologi penelitian harus dapat 

mengarah pada tujuan penelitian, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian korelasi. 

Menurut (Arikunto, 2010:4) penelitian korelasi adalah penelitian yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua 
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variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi 

terhadap data yang memang sudah ada. 

Dalam penelitian ini variabel bebas dihubungkan dengan veriabel terikat. 

Selanjutnya dilihat pengaruhnya, yaitu pengaruh tingkat kohesivitas tim 

(variabel bebas) terhadap prestasi tim (variabel terikat) 

 

B. .Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Hadi, 2000:6), “Populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitng ataupun 

pengukuran kuantitatif kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. 

Menurut Arikunto (2006:130)  Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tim yang 

mengikuti pertandingan antar kelas cabang olahraga sepakbola di SMP 

Negeri 11 Kotabumi, yaitu 12 tim. 

KELAS JUMLAH 

VII 4 Kelas (Tim) 

VIII 4 Kelas (Tim) 
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IX 4 Kelas (Tim) 

Jumlah: 12 Kelas (Tim) 

   Sumber: Dokumen SMP N 11 Kotabumi 2014/2015 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akn diteliti (Arikunto 

2006:131). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil 

sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. menurut 

Suharsimi Arikunto di dalam pengambilan sampel apabila subyeknya 

kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian 

populasi. Dalam penelitian ini merupakan penilitian populasi karena seluruh 

objek penelitian diteliti, yaitu seluruh kelas (tim) yang mengikuti 

pertandingan antar kelas cabang olahraga sepakbola di SMP N 11 Kotabumi 

yang berjumlah 12 tim. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang akan menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Dalam penelitian ini, menggunakan satu 

variabel bebas dan variabel terikat : 

1. Variabel bebas (X) : Tingkat kohesivitas tim 

2. Variabel terikat (Y): Prestasi tim  
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D. Teknik  Pengumpulan Data  

 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode yang sesuai 

dengan tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat pengaruh kohesivitas tim 

terhadap prestasi tim sepakbola pada pertandingan antar kelas di SMP Negeri 

11 Kotabumi. 

Di bawah ini beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Kuisioner, untuk mengumpulkan data primer dengan cara memberikan 

kuesioner kepada siswa dan menyediakan alternatif jawaban. Dalam 

penelitian ini teknik angket yang digunakan adalah angket yang bersifat 

tertutup dan ditujukan langsung pada responden sehingga responden dapat 

dengan mudah menjawabnya. 

  

2. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai referensi 

seperti buku literatur, surat kabar, arsip dan dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian.  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa cacatan buku, surat, transkip, majalah, agenda dan 

sebagainya. 

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang  pendapat, 
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teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

 

3. Observasi, dilakukan memperoleh gambaran mengenai kohesivitas dari 

setiap tim yang mengikuti ajang class meeting di SMP N 11 Kotabumi. 

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang 

dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan 

alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat 

dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. 

  

Metode observasi lebih obyektif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana 

dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Dalam penelitian 

ini diteliti secara langsung bagaimana pengaruh kohesivitas tim terhadap 

prestasi tim. 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

(Arikunto 2006:151) Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal yang ia ketahui. Jenis angket yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu telah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner ini juga disebut sebagai angket 

di mana dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa macam pertanyaan yang 

berhubungan erat dengan mesalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun, 

dan disebarkan keresponden untuk memperoleh informasi di lapangan  

(Hadi, 2000:76). Alasan peneliti menggunakan angket sebagai metode 

pengumpulan data adalah: 

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

2. Dapat dibagikan sesentak kepada responden. 

3. Dapat dijawab oleh responden sesuai kecepatannya masing masing dan 

menurut waktu senggang responden. 

4. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu 

menjawab. 

5. Dapat dibuat terstandar sehingga responden dapat diberikan pernyataan 

sama. 

 

Angket dalam penelitian ini menggunakan GEQ. GEQ (Group 

Environment Questionnaire) adalah sebuah instrumen dalam bentuk 

kuesioner yang mengungkap perasaan dan pendapat atlet dalam kaitannya 

dengan tim tempat ia bergabung (Nurseto, 2011:68). Sebagai alat ukur 

kohesivitas tim, GEQ dianggap paling relevan dibanding alat ukur 

kohesivitas tim lainnya yang telah ada, misalnya: SCQ (Sports 

Cohesiveness Questionnaire) dari Martens dan Peterson (1971), dan 
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MGCI (Multidimensional Group Cohesion Instrument) dari Yukelson, 

Weinberg, dan Jackson (1984).   

Sebagian besar penelitian Mengenai GEQ dalam 10 terakhir, menyatakan 

bahwa GEQ adalah instrumen yanag valid dan konsisten secara internal (lebih 

dari 30 publikasi penelitian ilmiah mendukung validitasnya)(cf. Carron et al., 

1998 dalam Paskevich, David M.; Brawly, lawrence R.; Dorsch, Kim D.; 

Widmeyer, W. Neil, 1999). Nilai cronbach’s alpha tiap dimensi bernilai antara 

6,5 dan 8,5 (cf. Carron et al., 1998 dalam Paskevich, David M.; Brawly, 

lawrence R.; Dorsch, Kim D.; Widmeyer, W. Neil, 1999)( dalam skripsi Kory 

Prismadia “Hubungan Antara ciri kepribadian terhadap kohesivitas tim UI : 

2008). 

GEQ terdiri dari 18 pernyataan yang dikelompokkan ke dalam 4  subskala, 

yaitu: ketertarikan individu pada tim secara sosial berjumlah 5 butir, 

ketertarikan individu pada tim secara tugas berjumlah 4  butir, keterpaduan 

tim secara sosial beijumlah 4 butir, dan keterpaduan tim secara tugas 

berjumlah 5 butir. 

Alat ukur ini menggunakan model Likert dan diasumsikan memiliki 

interval. Taraf mendukung atau tidak mendukung terhadap setiap 

pernyataan digambarkan dalam skala yang bergerak dari angka 1 (sangat 

setuju) sampai dengan 9 (sangat tidak setuju). Semakin ke kiri semakin 

setuju, semakin ke kanan semakin tidak setuju, dan angka ditengah 

menunjukkan pendapat yang netral.  
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Perlu dikemukakan pula disini bahwa dari 18 pernyataan yang ada dalam 

kuesioner tersebut, terdapat 12 pernyataan yang bersifat negatif 

(unfavorable) dan 6 pernyataan yang bersifat positif (favorable).  

Pernyataan favorabel adalah pernyataan yang mendukung indikator, memihak, 

atau menunjukkan adanya ciri atribut yang diukur. Sedangkan pernyataan 

unfavorabel adalah pernyataan yang bersifat tidak mendukung, memihak, atau 

menggambarkan ciri atribut yang diukur. Untuk setiap pernyataan, responden 

diberi skor sesuai dengan nilai skala kategori jawaban yang diberikan. Skor 

responden pada tiap pernyataan kemudian dijumlahkan sehingga menjadi 

skor responden pada skala kohesivitas tim.  

. 

F. Nilai Prestasi Tim 

Didalam penelitian ini bahwa setiap tim akan mendapatkan skor atau nilai 

berdasarkan prestasi(peringkat) yang dicapai pada pertandingan antar kelas di 

SMP N 11 Kotabumi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUARA/PERINGKAT 

 

        NILAI 

1 dan 2 120 

3 dan 4 100 

5,6,7 dan 8 80 

9,10,11 dan 12 60 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh kohesivitas tim terhadap 

prestasi tim adalah dengan menggunakan korelasi product moment dari Karl 

Pearson.  

Rumus : 

 

=    

 

Keterangan :  

rxy = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y. 

xy = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y. 

x = nilai ariabel x 

y = nilai variabel y 

N = jumlah subyek penelitian. 
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