
   

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Bandar Sungai, kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak tahun ajaran 

    /    . Alasan pemilihan lokasi di sekolah MTs GUPPI, dikarenakan 

sekolah tersebut sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan 

banyak menoreh prestasi khususnya dalam bidang kepramukaan lomba tingkat 

I. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember sampai Februari tahun 

ajaran 2018. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa Kelas VII dan VIII 

Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai yang aktif mengikuti kegiatan 

Pramuka. Sedangkan Objek penelitiannya adalah pengaruh keaktifan 

mengikuti kegiatan pramuka terhadap kecerdasan emosional siswa di MTs 

GUPPI Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Amri Darwis, Populasi (population) merupakan keseluruhan 

(jumlah) subjek atau sumber data penelitian.
43

 Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII yang aktif dalam mengikuti kegiatan 

                                                             
43

Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam; Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islam, (Pekanbaru: Suska Pres, 2015) h     



 

 

   

kepramukaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pembina pramuka dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

TABEL III.   

Data  Siswa Siswi yang Mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
LK PR 

VIIa        

VIIb         

VIIc        

VIIIa       

VIIIb -     

VIIIc       

Total     
Sumber: Gudep MTs Guppi Bandar Sungai 

Dalam penelitian ini keseluruhan jumlah populasi kelas VII dan VIII 

MTs GUPPI yang aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan berjumlah 47 

siswa. Mengingat populasi dalam penelitian ini tidak banyak, maka peneliti 

tidak mengambil sampel, jadi semua populasi diteliti.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan alat pengumpul data berupa angket, observasi, dan dokumentasi. 

   Angket  

Angket atau kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data 

yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mendapatkan 

jawaban tertulis dari individu yang menjadi responden.
44

  

Angket yang digunakan adalah angket skala likert, skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
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sekelompok orang tentang fenomena sosial.
45

 Angket skala likert ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang keaktifan mengikuti 

kegiatan pramuka dan kecerdasan emosional siswa dengan cara menyebar 

angket kepada seluruh responden. 

Skala keaktifan mengikuti kegiatan pramuka (variabel X) dan 

kecerdasan emosional (variabel Y)  ini disusun dengan model likert yang 

telah dimodifikasi, terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu selalu (S), sering 

(SR), kadang-kadang (KD), tidak pernah (TP). Untuk penskorannya antara 

variabel X dan Y sama yaitu: 

Selalu (SL)    diberi skor      

Sering  (SR)    diberi skor     

Kadang-kadang (KD)  diberi skor     

Jarang  (JR)   diberi skor       

Tidak pernah (TP)  diberi skor    
46

 

   Observasi 

Teknik observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber 

data.
47

 Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data sewaktu studi 

pendahuluan dan juga untuk mendapatkan data tentang keadaan umum 

lokasi penelitian. 

   Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan 
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masalah penelitian.
48

 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang sejarah berdirinya sekolah Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar 

Sungai dengan melihat dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang signifikan antara 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka dengan kecerdasan 

emosional siswa pada mata pelajaran Fikih, maka data yang telah ada akan 

dianalisis dengan product moment karena kedua variabel termasuk data 

interval. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

 

rxy           N ∑XY – ( ∑x   ( ∑y  

  √            )  
] [N∑y

  
 - (∑y 

 
] 

Keterangan: 

rxy   angka indek korelasi “r” product moment 

N  : sampel (number of class) 

∑XY : jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑ X : jumlah seluruh skor X 

∑ Y  : jumlah seluruh skor Y 

Sedangkan indeks korelasi besaran “r” product moment, “r” yaitu  

   0,00 - 0,20 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

sangat lemah, sangat rendah, bahkan tidak terdapat pengaruh 

   0,20 – 0,40 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

sangat lemah atau rendah 

   0,40 – 0,70 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

yang cukup atau sedang 
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   0,70 – 0,90 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat atau tinggi 

   0,90 – 1,00 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat atau sangat tinggi 

Harga rxy yang telah diperoleh selanjutnya akan dikonsultasikan 

dengan tabel “r” Product Moment dengan terlebih dahulu mencari df-nya.  

Menggunakan rumus: 

df = N – nr 

Langkah selanjutnya setelah df diketahui adalah 

menginterpretasikannya sebagai berikut: 

   Jika rxy> rt maka Ha diterima Ho ditolak 

   Jika rxy< rt maka Ho diterima Ha ditolak. 

Dalam memproses data penulis juga menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS versi 16,0 for windows. 

Untuk mengetahui besarnya “pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan 

Pramuka terhadap kecerdasan emosional siswa pada Mata Pelajaran Fikih 

di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh, 

Kabupaten Siak”. Maka analisis dilanjutkan dengan analisis Koefisien 

Diterminan dengan Rumus:
49

 

KD  =  rxy
  
x       

Keterangan: 

KD : Besarnya Koefisien penentu (Diterminan) 

r  : Nilai Koefisien Korelasi 
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