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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan tempat penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan 22 Februari- 17 

Maret 2017. Penelitian ini  dilaksanakan di SMAN 2 Pekanbaru yang 

beralamat jalan Nusa Indah No.4 Labuh Baru Timur. 

B. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa anggota ekstrakurikuler 

pramuka kelas X dan XI jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru, sedangkan objeknya pengaruh pelaksanaan kegiatan 

ektrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa jurusan IPS pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dapat dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

di tetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi 

itu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

anggota ekstrakurikuler pramuka kelas X dan XI jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial(IPS) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru berjumlah 54. 

Sedangkan Sampel nya adalah siswa yang menjadi anggota Ekstrakurikuler 

Pramuka yang berjumlah 54.  
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D. Teknik pengumpulan data  

1. Angket 

Angket, yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang 

tertulis kepada responden untuk dijawab yang berkaitan dengan percaya 

kedisiplinan siswa. Dalam angket ini digunakan skala likert yang terdiri 

dari selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Skala likert 

adalah skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab 

berbagai tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari 

angket tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut: 

SL = Selalu   = 5 (Rentang 86-100) 

S = Sering   = 4 (Rentang 76-85 ) 

KK = Kadang-kadang  = 3 (Rentang 56-75 ) 

JR = Jarang   = 2 (Rentang 46-55 ) 

TP = Tidak Pernah  = 1(Rentang 0- 45)
31

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data, yang 

ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi, buku-buku yang relevan peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.
32

Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai nama-nama anggota 

pramuka, kegiatan-kegiatannya pramuka, keadaan sekolah, jumlah siswa 

dan guru dan lain-lain. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: CV. Alfabeta,2010, hlm.94 
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A. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut 

mengukur apa yang semestinya diukur dengan sebuah kisi-kisi. Untuk 

melakukan uji validitas suatu instrumen, harus mengkorelasikan antara 

skor soal yang dimaksud dengan skor totalnya.Untuk menentukan 

koefisien korelasi tersebut digunakan rumus korelasi produk moment.
33

 

Validitas instrumen dalam penelitian ini, akan diukur dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 20.0. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitassuatu instrumen merupakan ukuran yang menyatakan 

tingkat kekonsistenan alat ukur tersebut, artinya alat ukur tersebut 

memiliki keandalan untuk digunakan sebagai alat ukur dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu 

alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Alat ukur 

tersebut akan memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah 

dan akan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah 

dengan melihat nilai cronbach alpha (α) untuk masing-masing 
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variabel. Dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai cronbach alpha> 0,60.
34

 

2. Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disebut 

dengan deskriptif kuantitatif.Statistik deskriptif merupakan kegiatan 

statistik yang mulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, 

mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka, guna 

memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan. 

Rumus presentase adalah sebagai berikut: 

P = 
 

 
 X 100% 

Keterangan : 

F = Frekuensi 

N = jumlah subyek penelitian 

P = Presentase
35

 

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapilasikan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dekategorikan sangat baik 

b. 61% - 80% dikategorikan baik 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

d. 21% - 40% dikategirikan kurang baik 

e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik
36
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Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Jakarta: Gaung Persada Perss, 

2011, hlm.95 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Wali Perss, 2010, hlm.43. 
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3. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 

Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data 

ordinal dirubah menjadi data interval.Langkah-langkah untuk mengubah 

data ordinal menjadi data interval sebagai berikut:37 

        
(    ̅)

  
 

Keterangan:  

Xi  = Variabel data ordinal (kedisiplinan siswa) 

X =  Mean (rata-rata) 

SD =  Standar Deviasi. 

4. Uji Normalitas Data 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu akan 

dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas berguna untuk 

menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan bantuan SPSS 20.0for windows. 

Teknik uji normalitas yang dapat digunakan dalam menguji distribusi 

normal data diantaranya  probability plot dan kolmogorov smirnov.Pada 

penelitianini untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, 

dilakukan dengan metode uji kolmogorov-smirnov. Kaidah yang 

digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data adalah 
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 Riduwan, skala pengukuran variabel – variabel penelitian, Bandung: Alfaneta, 2011, 

hlm. 15. 
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Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 126  
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jika p > 0,05 maka sebaran normal atau tidaknya sebaran data adalah jika p 

< 0,05 maka sebaran tidak normal.
38

 

5. Analisis Regresi Linear 

Data yang sudah diberika tegori/kriteria kemudian dimasukkan 

kedalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang 

berguna untuk mencari pengaruh variabel predictor terhadap variabel 

kriteriumnya.Regresi linear sederhana membandingkan antara Fhitung dan 

Ftabel. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

 Y= a + bX 

Keterangan: 

 Y  : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

 A : harga konstan (ketika harga X = 0) 

 b   : koefisien regresi 

 X  : nilai variabel independen
39

 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut: 
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 Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar,Pengantar ststistik, Jakarta: Bumi 

Aksara,2011 hal. 216-219 

     

  







22

2

XX

YXXXY
a

n

  







22

))((

XXN

YXXYN
b



42 
 

 
 

Langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi product 

moment untuk menguji hipotesis penelitian, rumusnya yaitu sebagai berikut: 
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 Keterangan:   

rxy = Angka indeks korelasi “r” Product Moment 

N = Number of Cases 

  X = Jumlah seluruh skor X  

  Y = Jumlah seluruh skor Y 

  XY = Jumlah hasil perkalian X dan Y
40

 

Besarnya koefisien korelasi dapat dinterpretasikan dengan 

menggunakan rumus table nilai r” product moment. 

  Df = N – nr
41

 

Keterangan: 

Df = degrees of freedom 

N = Number of cases 

Nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan.
42

 

6. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian hipotesis) 

yaitu membandingkan rt (tabel) untuk mengetahui taraf signifikan hipotesis 

dengan ketentuan: 
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Anas Sudijono, Op.Cit.,hal. 206. 

 
41

Hartono, Op.Cit., hal. 69. 

 
42

Anas Sudijono, Op.Cit.,hal. 194. 
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a. Jika ro≥ rt maka Ha diterima, H0 ditolak 

b. Jika ro ≤  rt, maka Ho diterima, Ha ditolak 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statisca Program 

Society Science) versi 20.0 for Window. 

7. Kontribusi Pengaruh Mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka terhadap 

Kedisiplinan Siswa 

 

Menghitung besarnya sumbangan mengikuti ekstrakurikuler pramuka 

terhadap kedisiplinan siswa dengan rumus:  

KD =   x 100%  

Keterangan: 

KD = Koefesien determinasi/koefesien penentu  

    = R square 

Dalam memperoses data, penulis menggunakan bantuan menggunakan 

perangkat komputer melalui perogram SPSS (Stasistical program Society 

Science) Versi 20.0 for Windows.
43
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