4.

Ingat, bahwa dalam setiap situasi selalu ada segi baik dan positif.
Temukan segi positif itu dan buat keputusan38.
Keempat pedoman di atas dapat kita pakai untuk menindaklanjuti jika

terjadi pelanggaran terhadap disiplin dan tata tertib sekolah.Beberapa jenis-jenis
pelanggaran yang sering dilakukan oleh peserta didik, misalnya aksi corat-coret,
membawa alat main atau bacaan/gambar porno, merokok atau terlibat narkoba,
dan perkelahian antarsekolah atau tawuran. Terhadap beberapa pelanggaran
disiplin

sekolah

dan tata

tertib

sekolah

tersebut

perlu

dicari

jalan

keluarnya.Beberapa langkah yang perlu dikembangkan dalam menangkal dan
menanggulangi pelanggaran disiplin dan tata sekolah tersebut.
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Wahdini Nugrahani Sakti, Hubungan Keaktifan Berorganisasi Intra Sekolah dan
Kohesivitas Peer Group Dengan Kedisiplinan Siswa, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta; 2008, h. 34

BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Desain Penelitian
Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis akan memberikan gambaran

mengenai desain penelitian. Desain penelitian adalah semua proses yang
diperlakukan dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian
ini adalah penelitian yang bersifat Ex-post-Facto. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penilitian yang analisis datanya
menggunakan analisis statistik deskriptif, dan analisis inferensial. Analisis deskriptif
adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang
berupa angka–angka kemudian ditabulasi dalam bentuk distribusi frekuensi dan
persentase untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai
hasil penelitian .
Analisis statistik inferensial dilakukan mengingat penelitian ini bersifat
korelasional karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui lebih mendalam tentang
hubungan antara dua variable, yaitu bebas (X) dan variable terikat (Y)
B.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Mawasangka Tengah di Desa

Lakorua,

Kecamatan

Adapun waktu pelaksanan
diseminarkan proposal ini.

Mawasangka
penelitian

Tengah,
selama

Kabupaten

Buton

Tengah.

tiga (3) bulan dimulai sejak

C. Variabel
Suatu penelitian agar dapat di operasionalkan dan dapat diteliti secara empiris,
diperlukan adanya variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi. Dan
dapat juga diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. 39
Adapun penelitian ini, variabel sebagai berikut :
X

-

Y

Variabel Bebas (X) adalah : pengaruh aktivitas pada organisasi siswa intra
sekolah (OSIS)

-

Variabel Terikat (Y) adalah : perilaku agama siswa

D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,
benda-benda, hewan, tumbuh tumbuhan, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber yang
memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penilitian” jadi populasinya adalah
seluruh anggota OSIS di SMAN 1 Mawasangka Tengah yang berjumlah 20
anggota.40
Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa “jika populasi berjumlah kurang dari
100,maka diambil semuanya.41 Teknik pengambilan sampelyang digunakan dalam
penilitian ini Random Sampling sederhana, yaitu populasi secara acak tanpa
39

133.

40

S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. Ke-6; Jakarta: Rineka Cipta, 2007),h.

Ibid,h.118
Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek, (cet.ke-9,Jakarta:
rineka cipta, 2003), h 118.
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memberhentikan strata yang ada dalam populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh angota OSIS di SMAN 1 Mawasangka Tengah2015-2016yang berjumlah
sebanyak20 atau jumlah anggota OSIS,sekaligus dijadikaan sampel secara
keseluruhan
E. Instumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data setiap variable adalah
instrument yang disusun sendiri oleh peneliti. Konsep yang mendasari penyusunan
instrumen ini adalah indikator yang diturunkan dari deskripsi teori yang selanjutnya
indikator tersebut dijabarkan menjadi kisi-kisi yang

dihasilkan menjadi butir

pertanyaan kisi-kisi instrumen.
F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang obyektif berdasarkan kebenarannya yang terjadi
dilapangan maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:
1. Angket
Angket disusun dan disebarkan kepada responden (sampel penelitian) untuk
memper oleh informasi mengenai pengaruh aktivitas organisasi siswa intra sekolah
(OSIS) Setiap angket terdiri dari 20 pertanyaan untuk variabel (X) pengaruh aktivitas
organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan 20 pertanyaan untuk variabel (Y) prilaku
agama siswa. Jadi dalam angket ini terdapat 20 pertanyaan. Posoitif dan pertanyaan
negatif. Bentuk angket yang penulis gunakan adalah model skala likret yaitu bentuk
kuisioner yang mengungkapkan sikap dari responden dalam bentuk jawaban: sangat

setuju (SS) setuju (S) kurang setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Sebagai
acuan berikut ini disampaikan penskoran item tersebut
1. Skor untu pertanyaan positif :
Sangat setuju

:4

Setuju

:3

Tidak setuju

:2

Sangat tidak setuju

:1

2. Skor untuk pertanyaan negatif :
Sangat tidak setuju

:4

Tidak setuju

:3

Setuju

:2

Sangat setuju

:1

Tabel. 3.1 :Kisi–kisi instrumen
Variabel

Indikator Variabel

Pengaruh
aktivitas
organisasi
siswa intra
sekolah
(variabel X)

1. Meningkatkan nilai
– nilai ketakwaan
terhadap
Tuhan
Yang Maha Esa
2. Meningkatkan
kepribadian
dan
budi pekerti luhur
3. Meningkatkan
keterampilan,
kemandirian dan
percaya diri

Perilaku
agama

1. Menghargai orang
tua

Jumlah
Item

20

Pernyataan
Positif
Negatif
1,3,5

2,4,6

7,9,11,13

8,10,12

15,17,19

14,16,18,20

1,3,

2,4

siswa (Y)

2

2. Menghormati guru

5,7

6,8

3. Tolong menolong
sesama teman

9,11,13

10,12

4. Berbusana Islami

14,16,18,20 15,7,19

Observasi
Observasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara mendatangi

mengamati secara langsung bentuk prilaku agama siswa. 42 Dalam penilitian ini
obsevasi yang digunakan adalah observasi langsung yang dilakukan terhadap objek
di tempat kejadian sehigga observasi berbeda objek yang diteliti guna memperoleh
data atau keterangan-keterangan yang akurat, objektif dan dapat dipercaya.43
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dalam rangka
menganalisis masalah yang akan diteliti. Penulis memerlukan sebagai keterangan
atau informasi dari dokumen-dokumen yang berkitan dengan objek yang akan
diteliti. Teknik yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari data
berupacatatan, agenda yang berasaldari guru dan data-data dari (OSIS).
Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh melalui
evaluasi dan observasi. Sumber data yang diperoleh antara lain: buku-buku kajian,
hasil-hasil penelitian yang relevan serta arsip-arsip yang berhubungan dengan
penelitian.
42
43

S.Margon, Op.cit, h.158
Lbid, h.165

G.

Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan

analisis inferensial yang dijelaskan sebagai berikut:44
1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk
menganalisis data aktivitas organisasi siswa intra sekolah (OSIS) ) terhadap prilku
agama siswa di SMAN I Mawasangka Tengah dan hasil belajar siswa dalam satu
semester dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi.Analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah tabel
distribusi frekuensi, mean, median, dan standar deviasi.
2.

Analisis Statistik Inferensial
Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang telah

diajukan. Adapun analisis statistik inferensial yang digunakan dimulai dari uji
analisis regresi linear, dan uji korelasi Product Moment dengan rumus sebagai
berikut;
a.

Ujianalisis regresi linear untuk mengetahui persamaan regresi linear daritiaptiap variable dengan rumus:
Y = a + bx1
Dimana:
44

Sugiono, motode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D (Banndung, Al-Fabeta
2009),h.188.

Y = Variabel terikat yang diproyeksikan
X = Variabel bebas yang diprediksikan
a = Nilai konstan harga Y jika X = 0
b = koefisienregresi
untuk mencari nilai b dan a digunakan rumus:
b=
b.

∑

∑
∑

∑

∑

a=

∑

∑

Untuk mengetahui tingkat signifikan sipersamaan regresi digunakan uji
Fisher (Fhitung) dengan rumus:
( )

F=

JikaFhitung≥ Ftabel maka tolak H0 artinya signifikan, dan
Jika F hitung≤ F table maka terima H0 artinya tidaks ignifikan.45
c.

Uji r:
R xy=

∑
√{

∑

∑
∑

}{ ∑

∑
∑

}

Dimana:
rxy
∑xy
N
xy

∑y

45
46

1996

:Koefisien Korelasi Product moment
:Jumlah hasil perkalian (produc) dari x dan y
:Jumlah induvidu dalam sampel
:Jumlah seluruh skor x
:Jumlah seluruh skor y46

Ridawan. Belajar mudah penelitian, (bandung: Al - Fabeta 2007), h. 149
Anas sudjiono. Pengantar statistic pendidikan. (Jakarta: PT raja Grafindo persada, 2004), h

d.

Selanjutnya untuk melihat koefisien determinasi atau beberapa besar
Sumbangan variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus
KD = r2 x 100%
Dimana :
KD
r2

: Koefisien determinasi
: Koefisien korelasi47

Dengan demikian, akan diketahui hasil penelitian ini secara pasti dan
benar seuai dengan rumus penelitian yang dibahas.
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Ridwan, Profesi Keguruan, (Bandung:Raja PrindoPersada, 1998) h. 162

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah
1. Sejarah Berdiri dan berkembangnya
SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah Kabupaten Buton merupakan
salah satu lembaga pendidikan formal yang secara resmi berdiri pada tahun
2004. Pada awal berdirinya sekolah ini berstatus swasta dan dalam
berkembangnya sekolah ini beralih status menjadi negeri pada tahun 2009
berdasarkan surat keputusan Bupati Buton Nomor 327 tahun 2009 tanggal 11
juni 2009 Provinsi Sulawesi Tenggara.
SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah pada awal berdirinya dipimpin
oleh bapak Syafrin Dasrun, S.Pd tahun 2004 s/d 2007, selanjutnya dipimpin
oleh bapak Lukman, S.Pd., M.Pd tahun 2007 s/d 2013, selanjutnya dipimpin
oleh bapak La Saruji, S.Pd., M.Sc tahun 2013 s/d sekarang. Setelah
mengalami beberapa pergantian kepala sekolah berdasarkan keterangan
kepala sekolah saat ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Mawasangka
Tengah tentunya setiap pelaksanaan jabatan memiliki tiik orientasi dan fokus
yang berbeda dengan beberapa kepala sekolah sebelumnya dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan. Maka untuk itu, visi dan misi SMA
Negeri 1 Mawasangka Tengah dengan visi“mewujudkan SMA Negeri 1
Mawasangka Tengah sebagai lingkungan pendidikan yang unggul dalam

