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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan penelitian untuk 

mencari data tentang hubungan keterlibatan dalam kegiatan 

kepramukaan dengan disiplin diri pada siswa SMP, maka penelitian ini 

mengunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menekankan bahwa 

data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan 

statistik. Menurut Sugiyono (2010, h.11) pengertian metode kuantitatif 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : disiplin diri 

2. Variabel bebas : keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan. 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Disiplin diri  

 Disiplin diri adalah suatu sikap dalam diri seseorang untuk 

taat dan patuh akan peraturan serta tepat waktu dalam melakukan 

dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Disiplin diri pada siswa 

SMP diukur dengan skala disiplin diri berdasarkan ciri-ciri disiplin
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diri yaitu : 1) Taat pada peraturan, 2) Melaksanakan Kewajiban, 3)  

Tepat Waktu, 4) Hidup tertib dan teratur. Jadi semakin tinggi skor 

disiplin diri, maka siswa akan memiliki disiplin diri yang tinggi. 

2. Keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan 

 Keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan adalah sikap siswa 

terhadap sekolah dengan terlibat dalam suatu kegiatan kepramukaan 

yang wajib untuk meningkatkan karakter siswa terutama dalam hal 

kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, dan cinta tanah air. 

Keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan diukur dengan skala 

keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan yang terdiri dari 

komponen perilaku, komponen emosional, dan komponen kognitif 

yang dikatikan dengan kegiatan kepramukaan. Jadi semakin tinggi 

skor keterlibatan dalam kepramukaan, maka siswa memiliki 

keterlibatan dalam kepramukaan yang tinggi. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2016, h.119)  populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

yang akan menjadi populasi adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Jepara, karena kegiatan kepramukaan adalah kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib di sekolah. Peneliti lebih memilih siswa 

kelas VIII karena siswa kelas VIII sudah mampu beradaptasi dalam 
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kegiatan kepramukaan di jenjang SMP sedangkan siswa kelas VII 

baru  beradaptasi dalam kegiatan kepramukaan di jenjang SMP.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2010, h.120) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam 

penelitian ini teknik untuk pengambilan sampel yang akan 

digunakan adalah teknik cluster sampling. Menurut Sumantri (2011, 

h.189) teknik cluster sampling yaitu teknik memilih sampel dimana 

populasi dibagi ke dalam gugus/kelas yang diasumsikan dalam kelas 

yang telah dipilih dan unit sampel akan diambil dari kelas yang 

sudah ditentukan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data  

 Metode Pengumpulan data penelitian yang akan digunakan 

adalah metode skala yaitu skala keterlibatan dalam kegiatan 

kepramukaan dan skala disiplin diri. 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala disiplin diri 

Pengukuran disiplin diri disusun berdasarkan ciri-ciri disiplin 

diri menurut Wagiman (2014, h.137) sebagai berikut :  

1) Taat pada peraturan 

2) Melaksanakan kewajiban 

3) Tepat waktu 

4) Hidup tertib dan teratur 
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Keempat ciri-ciri disiplin diri akan menjadi dasar untuk 

menyusun pembuatan skala disiplin diri, seperti yang akan 

disajikan dalam blue print sebagai berikut: 

Tabel 1 

Blue Print Rancangan Skala 

Disiplin Diri 

 

No. Ciri-Ciri  Item  Jumlah 

   Favourable Unfavourable  

1. Taat pada 

peraturan 

 

 4 4 8 

2. Melaksanakan 

kewajiban 

 

 4 4 8 

3. Tepat waktu  4 4 8 

 

4. Hidup tertib 

dan teratur 

 4 4 8 

 Total  16 16 32 

 

Sistem penilaian skala disiplin diri bergerak dari nilai 1 

hingga 4. Pada item favourable, skor 4 untuk pernyataan “Sangat 

Sering” (SS), skor 3 untuk pernyataan “Sering” (S), skor 2 untuk 

pernyataan “Jarang” (J), skor 1 untuk pernyataan “Tidak Pernah” 

(TP). Kemudian untuk item unfavourable, skor 1 untuk 

pernyataan “Sangat Sering” (SS), skor 2 untuk pernyataan 

“Sering” (S), skor 3 untuk pernyataan “Jarang” (J), dan skor 4 

untuk pernyataan “Tidak Pernah” (TP). 

b. Skala Keterlibatan dalam Kegiatan Kepramukaan 

 Pengukuran keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan 

disusun berdasarkan komponen keterlibatan Menurut 
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Dharmayana, Masrun, Kumara, dan Wirawan (2012, h.81-82) 

komponen keterlibatan adalah :  

1) Keterlibatan emosi siswa pada sekolah yang menunjukkan 

minat, nilai, dan emosi terhadap sekolah, misalnya:perasaan 

di kelas, perasaan terhadap sekolah dan guru, perasaan 

terhadap perlakuan, disiplin dan motivasi, perasaan memiliki, 

perasaan positif, dan menghargai prestasi akademik di 

sekolah. 

2) Keterlibatan kognitif siswa terhadap sekolah, yakni persepsi 

terhadap motivasi, usaha keras dan penggunaan strategi. Ini 

mencakup investasi psikologis dalam belajar, usaha keras 

dalam belajar, keseriusan bersekolah, keinginan bekerja 

melebihi yang dipersyaratkan, pilihan yang menantang, 

disiplin, perencanaan dan strategi belajar, keluwesan dalam 

memecahkan masalah, dan memilih bekerja keras. 

3) Keterlibatan perilaku, yakni melakukan pekerjaan sekolah dan 

mengikuti peraturan sekolah, meliputi: (a) perilaku yang 

positif, yaitu perilaku yang mengilustrasikan usaha, 

ketekunan, konsentrasi, perhatian, mengajukan pertanyaan, 

menyumbang pada diskusi kelas, mengikuti aturan, belajar, 

menyelesaikan pekerjaan rumah, berpartisipasi dalam 

aktivitas sekolah yang terkait. (b) Absennya perilaku yang 

mengganggu, seperti tidak mangkir sekolah dan tidak 

membuat kekacauan di kelas. 
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Ketiga komponen keterlibatan yaitu komponen perilaku, 

komponen emosional, dan komponen kognitif yang dikaitkan 

dengan kegiatan kepramukaan menjadi dasar untuk menyusun 

pembuatan skala keterlibatan dalam kegiatan kepramukaan, 

seperti yang akan disajikan dalam blue print sebagai berikut: 

Tabel 2 

Blue Print Rancangan Skala 

Keterlibatan dalam Kegiatan Kepramukaan 

 

No. Komponen  Item  Jumlah 

   Favourable Unfavourable  

1. Emosi  berkaitan 

kegiatan 

kepramukaan  

 

 4 4 8 

2. Kognitif berkaitan 

kegiatan 

kepramukaan 

 

 2 

 

4 6 

3. Perilaku berkaitan 

kegiatan 

kepramukaan 

 6 4 10 

 Total  12 12 24 

 

Sistem penilaian skala keterlibatan dalam kegiatan 

kepramukaan bergerak dari nilai 1 hingga 4. Pada item 

favourable, skor 4 untuk pernyataan “Sangat Sering” (SS), skor 3 

untuk pernyataan “Sering” (S), skor 2 untuk pernyataan “Jarang” 

(J), skor 1 untuk pernyataan “Tidak Pernah” (TP). Kemudian 

untuk item unfavourable, skor 1 untuk pernyataan “Sangat 

Sering” (SS), skor 2 untuk pernyataan “Sering” (S), skor 3 untuk 

pernyataan “Jarang” (J), dan skor 4 untuk pernyataan “Tidak 

Pernah” (TP). 



34 

 

 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Arikunto (2006, h.168) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrument. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat.  

Menurut Sugiyono (2013) validitas alat ukur dalam penelitian 

ini menggunakan validitas konstrak, maksud dari penggunaan 

validitas konstrak ini adalah untuk melihat kaitan antara item dengan 

total. Korelasi item total pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment, hasil korelasi ini mengalami kelebihan 

bobot dan masih perlu dikoreksi dengaan menggunakan teknik 

korelasi Part Whole. Uji validitas konstrak ini dipergunakan untuk 

skala keterlibatan dalam kepramukaan dan disipin diri. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 Menurut Arikunto (2006, h.178) reliabilitas adalah sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Dalam 

penelitian ini untuk uji reliabilitas menggunakan teknik reliabilitas 

internal dengan rumus Alpha (Arikunto, 2006 h.195-198). 

 Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0 tetapi mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya merupakan rentangan antara beberapa nilai (misalnya 
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0-10 atau 0-1000) atau yang berbentuk skala 1-3, 1-5 atau 1-7 dan 

seterusnya seperti pada angket atau soal bentuk uraian. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah upaya data yang sudah tersedia kemudian 

diolah dengan statistic agar dapat menjawab hasil analisis atau hasil uji 

pada penelitian (Sujarweni, 2014, h.103). Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, analisis yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment yang 

dikemukakan oleh Karl Pearson. Metode analisis data berguna untuk 

mengolah variable tergantung dan variable bebas. Perhitungan pada 

penelitian ini menggunakan Statistical Packages Social Sciences 

(SPSS).


