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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan januari 2018 sampai dengan bulan

maret 2018 bertempat di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Putra dan Putri di

Madrasah Aliyah Darul Hikmah pekanbaru yang mengikuti ekstrakurikuler

pramuka. Sedangkan objeknya adalah pengaruh ekstrakurikuler pramuka

terhadap kemandirian belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.29 Populasi penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas XI yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka di

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 115 orang.

Sedangkan Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan IPS

putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Madrasah

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 32 orang.

Pada penelitian ini yang menjadi pertimbangannya adalah siswa yang

mengikuti kegiatan pramuka. Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan

29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 2010, Hlm. 173
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jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pramuka khusus kelas yang

mempelajari mata pelajaran ekonomi dikarenakan judul yang penulis angkat

adalah pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap kemandirian belajar siswa

di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru., sebagai berikut :

Tabel III.1
Jumlah Sampel Penelitian

No Kelas Jumlah siswa
1 XI IPS PUTRA 9
2 XI IPS PUTRI 23

Jumlah 32

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mengikuti

ekstrakurikuler pramuka di kelas XI jurusan IPS putra dan putri berjumlah 32

orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, penelitian ini

menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Angket

Angket adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan

mengajukan suatu daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah individu, dan

individu-individu yang diberikan daftar pertanyaan tersebut untuk

memberikan jawaban secara tertulis.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah suatu cara untuk mengumpulkan atau

mencari data mengenai hal-hal ataupun dokumen-dokumen yang berupa

tulisan maupun catatan-catatan atau buku, surat kabar, agenda dan
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sebagainya yang ada kaitannya dengan data yang di butuhkan.30 Teknik ini

penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, visi, misi dan tujuan, keadaan

guru dan ekstrakurikuler yang ada dengan mempelajari dokumen terkait.

E. Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data atau keadaan subjek tentang

ekstrakurikuler pramuka dan kemandirian belajar siswa, maka peneliti

menggunakan alat ukur yaitu skala ekstrakurikuler pramuka dan

kemandirian belajar siswa. Skala ini di susun sendiri oleh peneliti untuk

mengungkap bagaimana ekstrakurikuler pramuka dengan kemandirian

belajar siswa itu sendiri, model skala ekstrakurikuler pramuka dengan

kemandirian belajar siswa digunakan model Likert yang telah di

modifikasi serta dibuat dalam lima alternatif jawaban. Adapun alternatif

jawaban beserta skor dari skala ekstrakurikuler pramuka adalah :

ST = Sangat Setuju diberi skor 5

S = Setuju diberi skor 4

KS = Kurang Setuju diberi skor 3

TS = Tidak Setuju diberi skor 2

STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

Sedangkan alternatif jawaban beserta skor dari salah satu

kemandirian belajar siswa adalah:

30Suharsimi Arikunto, Op.Cit.
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ST = Sangat Setuju diberi skor 5

S = Setuju diberi skor 4

KS = Kurang Setuju diberi skor 3

TS = Tidak Setuju diberi skor 2

STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

2. Uji Coba Instrumen

a) Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan

suatu instrumen31 pengukuran yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Adapun

rumus yang digunakan adalah product momentdari pearson.

Rxy =
Y2/n}(2X)2/n}{(2{

y/nx)((xy

yx 


Keterangan :

rxy = koefisien korelasi product moment

N = jumlah subjek penelitian

= jumlah skor X/tiap item

= jumlah kuadrat skor Y/skor total

XY = jumlah hasil perkalian tiap item

Validitas suatu butir pertanyaan yang dapat dilihat pada output

SPSS, yakni membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila

nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item itu

valid. Sebaliknya apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka

31Hartono, Analisis Item Instrumen, Pekanbaru: Analisis Publishing, 2010 Hal. 81
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disimpulkan maka disimpulkan item tersebut tidak valid sehingga perlu

diganti atau digugurkan. Menurut haris nilai validitas diatas 0,30

adalah nilai yang dapat diterima analisis faktor.32

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang di anggap dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik.33 Instrumen dikatakan reliabel jika alat

ukur tersebut menunjukkan  hasil yang konsisten, sehingga instrumen

tersebut dapat bekerja dengan baik pada waktu kondisi yang berbeda.

Adapun rumus yang digunakan adalah:

r11 = ]
st

si
[1

1)(k

k 




Keterangan:

r11 = nilai reliabilitas

si = jumlah varian skor tiap-tiap item

St = varians total

K = jumlah item

32Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif),
Jakarta: Gaung Persada Prees, 2010. Hal. 95

33Hartono, Op.Cit, Hal. 101
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F. Teknik Analisis Data

1. Penyajian Data Kuantitatif

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis

kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel X (pengaruh ekstrakurikuler pramuka) dengan variabel Y

(kemandirian belajar siswa). teknik korelasi yang digunakan adalah

dengan analisis regresi linear sederhana sebelum masuk kerumus statistik,

terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing alternatif

jawaban dicari presentase jawabannya pada item pertanyaan masing-

masing variabel dengan rumus:

100 x
N

F
P 

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi Jawaban Responden

N = Number of cases (Jumlah Responden)34

Datayang dipersentasikankemudian direkapitulasi dan diberi

kriteria sebagai berikut:

a. 81% - 100% di kategorikan sangat baik

b. 61% - 80% di kategorikan baik

c. 41% - 60% di kategorikan cukup baik

d. 21% - 40% di kategorikan kurang baik

e. 0% - 20% di kategorikan sangat tidak baik.35

34Anas Sudiono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,
Hlm. 43
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2. Perubahan Data Ordinal Ke Interval

Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data

ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

SD

X-Xi
1050Ti 

Dimana :

Xi = variabel data ordinal

X = data ordinal

SD = standar deviasi36

3. Uji Linearitas

Hipotesis yang diuji adalah :

Ha : distribusi yang di teliti tidak mengikuti bentuk linear

Ho : distribusi yang di teliti mengikuti bentuk linear

Jika probabilitas > 0,05 Ha di terima dan Ho di tolak

Jika probabilitas <0,05 Ha di tolak dan Ho di terima.

4. Analisis Regresi Linear

Data yang sudah di kategorikan kemudian di masukkan kedalam

rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang

berguna untuk mencari hubungan variabel predictor terhadap variabel

kriteriumnya. Regresi linear sederhana membandingkan Fhitung dengan

35Riduwan, Dasar-Dasat Statistika, Bandung: Alfabeta, 2010. Hlm. 41
36Hartono, Op. Cit, Hlm. 41
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Ftabel. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai

berikut.

Ŷ = a + bX

Keterangan :

Ŷ = subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = harga konstran (ketika harga X = 0)

b = koefisisen regresi

X = nilai variabel dependen37

5. Uji Hipotesis

Penelitian ini termasuk penelitian korelasi kuantitatif, untuk

mengetahui pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap kemandirian

belajar siswa, data yang di peroleh melalui angket, observasi dan

dokumentasi analisa dengan menggunakan rumus pearson product

moment (PPM) yaitu memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terkait. Variabel bebasnya adalah pengaruh ekstrakurikuler

pramuka atau variabel X, sedangkan variabel terkaitnya adalah

kemandirian belajar siswa atau variabel Y. Teknik korelasi yang di

gunakan adalah analisis regresi linear sederhana sebelum masuk ke

rumus statistik, dan Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r

(pengujian hipotesis), yaitu membandingkan rt(tabel) untuk mengetahui

taraf signifikan hipotesis tersebut yaitu apabila:

rh(hitung) > rt(tabel) = Ha di terima dan Ho ditolak

rh(hitung) < rt(tabel) = Ha di tolak dan Ho di terima.

37Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D,
Bandung : Alfabeta, 2009, Hlm.135
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6. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

Besarnya korelasi dapat diinterpretasikan dengan menggunakan

rumus tabel r” product moment.38
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Keterangan:

rxy : nilai koefisien korelasi

N : nilai responden

X : keaktifan mengikuti kegiatan pramuka

Y : kemandirian belajar

38Hartono. Op,Cit., Hlm. 88


