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ABSTRACT  

 

Influence of the Civil Service Discipline and Leadership towards improving 
the competence of the scout members Saka Tarunabumi Schools 
Vocational-Agricultural Development (SMK-PP) State Ciganjur, Jakarta. 

 

This study aims to determine the extent of the influence of the 
Discipline and Leadership Competence Scout Members Saka Tarunabumi 
Schools Vocational-Agricultural Development (SMK-PP) State Ciganjur, 
Jakarta. 
 Hypotheses were tested: (1) There is a significant relationship 
between Discipline Competence; (2) There is a significant relationship 
between Leadership Competency; and (3) There is a significant relationship 
between Discipline and Leadership together with competence. 
This research was conducted by descriptive associative method. Samples 
were taken by random sampling technique, whereas research data 
collection instruments for variable Discipline, Leadership and Competence 
are using a questionnaire: 
 Results obtained conclusions: First there is a positive and 
significant relationship between Discipline Competence with Pearson 
Product Moment Correlation figure of 0.793 or 62.9% X1 effect on Y shown 
in the regression equation Y = 14.667 + 0.772 X1. 
 Secondly there is a positive and significant relationship between 
the leadership with competence with numbers Pearson Product Moment 
Correlation of 0.724 or 52.3% X2 influential Against Y, shown in the 
regression equation y = 0.781 13,438+ X2. 
 Thirdly there is a positive and significant relationship between the 
Discipline and Leadership jointly with the Competence with Pearson Product 
Moment Correlation numbers of .830, which is shown in the regression 
equation y = 1.410 + 0,538X1 + 0,341X2, determination coefficient 0.830 
showed that the Disciplinary and Leadership contribute 68.9% of 
Competence at the Scout Members Saka Tarunabumi Schools Vocational-
Agricultural Development (SMK-PP) State Ciganjur, Jakarta. 
 

 Keywords: Discipline, Leadership, Competence 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
 

Pengaruh Disiplin dan Kepemimpinan Pamong Terhadap Peningkatan 
Kompetensi Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di Sekolah Menengah 
Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur, Jakarta. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh 

Disiplin dan Kepemimpinan Pamong terhadap Peningkatan Kompetensi 
anggota Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur, Jakarta. 

Hipotesis yang diuji adalah (1) besarnya pengaruh Disiplin Pamong 
terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota Pramuka; (2) besarnya 
pengaruh Kepemimpinan Pamong terhadap Peningkatan Kompetensi 
Anggota Pramuka;  (3) besarnya pengaruh Disiplin dan Kepemimpinan 
Pamong bersama-sama terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota 
Pramuka. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Asosiatif. Sampel 
diambil dengan tehnik Random Sampling, sedangkan instrument 
pengumpulan data penelitian untuk variabel Disiplin dan Kepemimpinan 
serta Kompetensi adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Hasil Penelitian didapat kesimpulan: pertama besar pengaruh 
antara Disiplin dengan Kompetensi dengan angka korelasi pearson Product 
Moment sebesar 0,793 atau 62,9% X1 berpengaruh terhadap Y yang 
ditunjukkan dalam persamaan regresi Ŷ = 14,667 + 0,772 X1. 

Kedua besar pengaruh Kepemimpinan dengan Kompetensi dengan angka 
korelasi pearson Product Moment sebesar 0,724 atau 52,3% X2 
berpengaruh Terhadap Y, yang ditunjukkan dalam persamaan regresi Ŷ = 
13,438+ 0,781 X2.  
Ketiga besar pengaruh antara Disiplin dan Kepemimpinan secara bersama-
sama dengan Kompetensi dengan angka korelasi pearson Product Moment 
sebesar 0,830, yang ditunjukkan dalam persamaan regresi Ŷ = 1,410 + 
0,538X1 + 0,341X2, Koefisien Determinasi 0,830 menunjukkan bahwa 
Disiplin dan Kepemimpinan memberi kontribusi 68,9%  pada Kompetensi 
Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di Sekolah Menengah Kejuruan-
Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur, Jakarta Jakarta. 

 Kata Kunci : Disiplin, Kepemimpinan,  Kompetensi.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Pendidikan merupakan satu dari sekian banyak hal yang 

tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga 

dipandang sebagai salah satu aspek dalam mempersiapkan dan 

membentuk generasi muda dimasa yang akan datang. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 
bangsa, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka tidak 

hanya dapat bertumpu pada program persekolahan yang semata-

mata hanya mengandalkan pada kegiatan intrakurikuler atau proses 

belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Akan tetapi lebih 

dari itu, yakni program kegiatan persekolahan yang diperkaya 

dengan adanya pembinaan kesiswaan, melalui kegiatan 

ektrakurikuler yang bertujuan untuk memperdalam dan memperluas 
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pengetahuan siswa, memperkenalkan hubungan antar mata 

pelajaran, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, menyalurkan 

minat dan bakat siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia 

seutuhnya. 

Pendidikan formal di sekolah terbagi ke dalam dua bagian 

yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

intrakurikuler dilaksanakan pada jam sekolah sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam sekolah. Kedua kegiatan 

tersebut sama pentingnya dan saling melengkapi. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kegiatan ekstrakurikuler artinya kegiatan 

yang ada diluar program tertentu dari kurikulum seperti latihan 

kepemimpinan dan pembinaan siswa. Dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 

Pasal 13 ayat (1) setiap warga negara Indonesia berusia 7 sampai 

dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam 

pendidikan kepramukaan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pada 

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) 

adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang 

tercantum dalam susunan yang disesuaikan dengan keadaan dan 

kebutuhan sekolah. Banyak ragam kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Rohis, 

Kesenian, dan Olahraga. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut 
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antara lain kegiatan Pramuka adalah salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang memiliki peranan besar di sekolah pada 

umumnya dan bagi siswa khususnya, dan di SMK-PP kegiatan 

pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh 

siswa, yaitu berupa kegiatan melalui Satuan Karya (Saka) 

Tarunabumi, dan kegiatan kepramukaan adalah proses pendidikan di 

luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam 

bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, 

terarah dan dilakukan di alam terbuka, melalui organisasi pramuka 

siswa dapat belajar untuk selalu bersikap disiplin, baik dalam 

mengikuti kegiatan latihan kepramukaan yang dilaksanakan di 

sekolah maupun dalam melaksanakan semua aktifitas dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sebagai salah satu komponen pendidikan, pendidik dengan 

segala hak dan kewajibannya memegang peran yang besar dalam 

proses pelaksanaan amanah pendidikan nasional (UU Sisdiknas 2003 

Pasal 39 ayat (2)), karena pendidik:   

"merupakan tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ...".  

 
Tanpa terkecuali pendidik yang dimaksud disini adalah 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator 
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dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, sedangkan 

pada UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 14 

ayat (1) tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas: 

Pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Ciganjur, Jakarta, 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyertakan 

gerakan pramuka dalam kegiatan ekstakurikulernya, dimana 

pelaksanaan kegiatan pramukanya dilaksanakan sesuai dengan 

program yang telah ditentukan seperti perkemahan, latihan dasar 

kepemimpinan (LDK), serta latihan memberi pertolongan pertama 

pada kecelakaan (P3K). Namun terkadang dalam pelaksanaan 

kegiatan kepramukaan di SMK-PP Negeri Ciganjur Jakarta banyak 

terdapat hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kompetensi 

Siswa sebagai anggota Pramuka Saka Tarunabumi di sekolahnya, 

dan bahwa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, dalam hal ini siswa sebagai anggota pramuka maka 

dibutuhkan Pamong yang memiliki sikap disiplin yang tinggi dan sikap 

kepemimpinan yang professional. 

Pamong Pramuka adalah orang yang bertanggung jawab 

dalam peningkatan kompetensi anggota pramuka, selain itu dapat 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler khususnya 

kegiatan pramuka dengan baik dan juga sebagai motivator. Seorang 



 5 

pamong harus dapat merencanakan latihan dan sekaligus melatih 

anggota pramuka agar terampil dan kompeten melakukan semua 

kegiatan, khususnya kegiatan saka tarunabumi yaitu di bidang 

pertanian. 

Ada beberapa faktor yang membuat anggota pramuka 

memiliki kompetensi yang baik, diantaranya adalah jadwal pelatihan 

yang ketat, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, dan 

tingkat pengetahuan dan kemampuan pamong pramuka, misalnya 

pamong telah mengikuti kursus mahir dasar dan pelatihan-pelatihan 

kepramukaan lainnya, serta disiplin dalam melakukan pekerjaannya. 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih 

mendalam tentang pengaruh disiplin dan kepemimpinan pamong 

terhadap peningkatan kompetensi anggota pramuka saka tarunabumi 

di Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) 

Ciganjur, Jakarta. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan 

ini menjadi topik bahasan dengan judul “Pengaruh Disiplin dan 

Kepemimpinan Pamong terhadap peningkatan kompetensi 

anggota pramuka saka tarunabumi di Sekolah Menengah 

Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri 

Ciganjur, Jakarta. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah yang ditemui di SMK-PP Negeri 

Ciganjur, Jakarta, diperoleh sejumlah faktor yang berpengaruh 

terhadap masalah disiplin dan kepemimpinan pamong pramuka, yang 

berfungsi sebagai variable independent masalah penelitian, yang 

meliputi: 

1. Masih rendahnya tingkat Disiplin Pamong; 

2. Sikap kepemimpinan yang otoriter; 

3. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kompetensi anggota 

pramuka saka tarunabumi; 

4. Masih rendahnya motivasi Pamong terhadap anggota pramuka; 

5. Kurang lancarnya komunikasi antar Pamong dengan anggota 

pramuka. 

 

C. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang 

meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan tenaga, 

keterbatasan biaya dan keterbatasan waktu, namun agar penelitian 

ini tetap terfokus pada masalah penelitian yaitu Disiplin (X1) sebagai 

variabel bebas pertama dan Kepemimpinan (X2) sebagai variabel 

bebas kedua, serta kompetensi (Y) sebagai variabel terikat.  
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D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada batasan masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Disiplin Pamong terhadap Peningkatan 

Kompetensi Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri 

Ciganjur Jakarta. 

2. Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Pamong terhadap 

Peningkatan Kompetensi Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di 

SMK-PP Negeri Ciganjur Jakarta. 

3. Seberapa besar pengaruh Disiplin dan Kepemimpinan Pamong 

secara bersama-sama terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota 

Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur Jakarta. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh Disiplin Pamong terhadap 

Peningkatan Kompetensi anggota Pramuka Saka Tarunabumi di 

SMK-PP Negeri Ciganjur, Jakarta?  
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2. Untuk mengetahui besaran pengaruh Kepemimpinan Pamong 

terhadap Peningkatan Kompetensi anggota Pramuka Saka 

Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur, Jakarta?  

3. Untuk mengetahui besaran pengaruh Disiplin dan Kepemimpinan 

Pamong secara bersama-sama terhadap Peningkatan Kompetensi 

Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur 

Jakarta? 

 

F. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna: 

1. Kegunaan Teoritis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang 

administrasi Sumber Daya Manusia pada umumnya dan dibidang 

pengetahuan dan keterampilan anggota pramuka khususnya.  

2. Kegunaan Praktis: 

Penelitian ini dapat memberikan deskripsi dan kontribusi 

pemikiran sekaligus sebagai salah satu acuan alternatif 

pemecahan bagi permasalahan yang dihadapi oleh anggota 

pramuka dan instansi terkait, terutama untuk peningkatan 

kompetensi anggota pramuka pada umumnya dan anggota 

pramuka saka tarunabumi khususnya. 
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G. Sistimatika Penelitian  

Untuk   memberikan  gambaran  yang   jelas   tentang 

penulisan tesis ini, penulis  membagi dalam 5 (lima) bab, dimana  

masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan. 

 Pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penelitian. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

 Pada Bab ini dibahas tentang teori disiplin, kepemimpinan, 

kompetensi siswa atau anggota pramuka, kerangka 

konseptual dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada Bab ini dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian, 

metode penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variable, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada Bab ini dibahas pengujian gambaran umum lokus dan 

fokus, instrumen penelitian, pengujian persyaratan analisis, 

paparan statistik deskriftif berupa deskripsi data dan 

deskripsi indikator, analisis hipotesis penelitian, serta 

keterbatasan penelitian. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

 Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan, implikasi dan 

saran yang mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai 

masalah-masalah yang sudah dibahas dan selanjutnya 

membuat implikasi dan mengajukan saran-saran sesuai 

dengan kesimpulan yang telah dibuat. 

 

 

 

 



11 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL  

DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Teori yang dibahas dalam penelitian ini mencakup teori-teori 

yang mendukung variabel-variabel penelitian, yaitu teori tentang 

Disiplin, Kepemimpinan, dan Kompetensi. Teori-teori yang relevan ini 

digunakan untuk menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan 

diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) serta penyusunan 

instrumen penelitian. 

1. Hakekat Disiplin  

Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap 

upaya pencapaian tujuan, dalam bidang apapun disiplin perlu 

diterapkan secara terus menerus, sehingga dapat menjadi suatu 

kebiasaan yang lahir berdasarkan suatu kesadaran. 
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a. Pengertian Disiplin 

Kata disiplin seperti yang dikatakan oleh W.J.S 

Purwodarminto dalam kamus umum Bahasa Indonesia berasal 

dari “Diciple” yang berarti “latihan batin dan watak dengan 

maksud supaya selalu mentaati tata tertib”. 

Pengertian disiplin sebagaimana diungkapkan oleh The Ling 

Gie (1992:117) yaitu: “Suatu keadaan tertib, dimana orang-

orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada 

peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati”. 

Menurut Alex S. Nitisemito (1991:199) menguraikan: 

“Disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis”. 

 
Sedangkan menurut Bedjo Siswanto (1997:128) dalam 

bukunya Manajemen Tenaga  Kerja menyatakan bahwa: 

“Disiplin adalah sikap menghormati, menghargai, patuh dan 
taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis 
maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak 
mengelak untuk menerima sanksi apabila ia melanggar 
tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya”. 
 
Nitisemito dalam bukunya “Manajemen Personalia” 

(1993:9) memberikan arti disiplin adalah sebagai berikut: 
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“Suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan baik yang lisan maupun tertulis”. 

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas bahwa dapat 

disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu ketaatan atau 

kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 

baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan dengan senang 

hati, sukarela dan penuh tanggung jawab berdasarkan 

kesadaran yang  tumbuh dalam diri seseorang. 

Menurut Bedjo Siswanto (1997:130) mengatakan bahwa 

indikator dari disiplin dapat  diukur atau dinilai melalui patuh dan 

taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, jujur dan 

tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. 

Patuh dan taat memiliki arti bersedia mematuhi dan 

mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jujur 

dalam arti tidak menyimpang dari koridor ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

Menurut Hasibuan (2005:194-198) Pada dasarnya banyak 

indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

suatu organisasi, di antaranya : 

1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ini mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas 
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dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi 

kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang 

dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan bersangkutan agar karyawan tersebut 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. Akan tetapi, jika pekerjaan itu diluar 

kemampuannya atau jauh di bawah kemampuannya maka 

kesungguhan dan kedisiplinan karyawan rendah. Disinilah 

letak pentingnya axas the right man in the right place and the 

right man in the right job. 

2) Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi 

contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai 

dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahan akan ikut baik. Jika teladan pimpinan 

kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan 

kurang disiplin. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan 

bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan 

harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan 

diteladani bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan 
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pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar para 

bawahan pun mempunyai disiplin yang baik pula 

3) Balas Jasa 

Balas jasa atau gaji, kesejahteraan ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan. Jika 

kecintaan karyawan semakin tinggi terhadap pekerjaan 

kedisiplinan akan semakin baik. Untuk mewujudkan 

kedisiplinan karyawan yang baik perusahaan harus 

memberikan balas jasa yang relatif besar. Kedisiplinan 

karyawan tidak mungkin baik apabila balas jasa yang mereka 

terima kurang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya beserta keluarga. 

Jadi, balas jasa berperan penting untuk menciptakan 

kedisiplinan karyawan. Artinya semakin besar balas jasa 

semakin baik kedisiplinan karyawan. Sebaliknya, apabila balas 

jasa kecil kedisiplinan karyawan menjadi rendah. Karyawan 

sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan 

primernya tidak terpenuhi dengan baik. 

4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisplinan karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya 
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penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia 

lainnya. 

Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian 

balas jasa atau hukuman akan tercipta kedisiplinan yang baik. 

Manajer yang baik dalam memimpin selalu berusaha bersikap 

adil terhadap semua karyawan. Dengan keadilan yang baik 

akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. 

5) Waskat (pengawasan melekat) 

Waskat adalah tindakan nyata paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan 

waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengatasi 

perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja 

bawahannya.  

6) Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin 

berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-

peraturan perusahaan. Berat atau ringan sanksi hukuman 

yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya 

kedisiplinan karyawan. 
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7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan, pimpinan 

harus berani dan tegas bertindak untuk memberikan sanksi 

sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. 

Dengan demikian pimpinan akan dapat memelihara 

kedisiplinan karyawan perusahaan. 

8) Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama 

karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu 

perusahaan. Manajer harus berusaha menciptakan suasana 

hubungan kemanusiaan yang serasi baik diantara semua 

karyawan. Kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila 

hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin 

Kedisiplinan harus ditegaskan dalam aspek, karena tanpa 

dukungan disiplin proses untuk mewujudkan suatu tujuan akan 

sulit. Jadi kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. Untuk menanamkan disiplin pada diri manusia 

tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan, yaitu: 
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1) Faktor intern 

Faktor intern merupakan faktor dalam diri individu 

sendiri atau dengan kata lain pembawaan sejak lahir. Faktor 

ini mempunyai peran dalam diri setiap individu sebagaimana 

dikutip oleh Zakiah Darajat yaitu:  

“Beberapa ahli Biologi dan Psikologi berpendapat bahwa 
peluang bagi pendidik untuk memperoleh hasil 
pendidikannya amat sedikit, untuk tidak mengatakan tidak 
sama sekali. Boleh dikatakan peluangnya sangat kecil untuk 
mendidik (anak) manusia. Mereka memandang bahwa 
evolusi anak seluruhnya ditentukan oleh hukum-hukum 
warisan. Sifat dan pembawaan orang tua dan nenek moyang 
mengalir sepanjang perkembangan dan membentuk 
kemandirian seseorang, sehingga kecil kemungkinan untuk 
diubah melalui pendidikan”.  
 
Dari kutipan di atas kita dapat menggaris bawahi 

bahwasanya faktor bawaan memiliki peran yang besar dalam 

membentuk kepribadian seseorang, sehingga pendidikan yang 

berasal dari luar dianggap memiliki peran yang sangat kecil. 

Terlepas dari permasalahan setuju atau tidak setuju dengan 

pendapat tersebut, sebagian ahli lain berpendapat bahwasanya 

seseorang tidak dapat terlepas dari pengaruh intern dan ekstern, 

sekecil apapun peluang tersebut. 

2) Faktor Ektern 

Faktor ektern merupakan faktor yang timbul dari luar 

diri individu. Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi 
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adanya disiplin yaitu faktor keluarga dan lingkungan dimana 

individu berinteraksi. 

Faktor keluarga dalam hal ini merupakan pola asuh 

yang diberikan oleh orang tuanya dan mendidik anaknya. 

Setiap orang tua mempunyai ciri khas masing-masing dalam 

mendidik anaknya, anak yang dididik oleh orang tuanya 

dengan pola asuh yang otoriter dengan anak yang dididik 

dengan pola asuh demokratis tentu akan berbeda. 

Anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter akan 

cenderung sangat patuh dihadapan orang tua dan agresif 

dalam hubungannya dengan teman sebaya. Sedangkan anak 

yang diasuh dengan pola asuh demokratis akan belajar 

mengendalikan perilaku yang salah dan mempertimbangkan 

hak-hak orang lain.  

Selanjutnya adalah faktor lingkungan dimana individu 

sering melakukan interaksi, seperti lingkungan sekolah (guru 

dan siswa, tempat bermain (teman sebaya), lingkungan 

masyarakat dan sebagainya. Semua lingkungan tersebut 

dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan disiplin 

diri pada individu. Seorang individu yang bergaul dengan 

teman-temannya yang sering melanggar aturan akan 
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cenderung ikut terbawa melakukan pelanggaran, begitupun 

sebaliknya. 

c. Dimensi Disiplin 

Pendapat para ahli mengenai pengertian variabel Disiplin, dan 

kajian teoritis dan konsep, maka dapat disusun suatu konstruk 

mengenai variabel Disiplin yang dapat didefinisikan sebagai 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

dalam organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Definisi konseptual tersebut, dapat disusun beberapa dimensi 

Disiplin, yaitu: 1) Ketaatan pada peraturan dan tata tertib,          

2) Peraturan organisasi, 3) Ketentuan yang diberikan kepada 

anggota, 4) Penerapan sangsi. Adapun indikator-indikator 

tersebut selanjutnya akan disusun beberapa instrumen 

penelitian. 

2. Hakekat Kepemimpinan  

Kepemimpinan memiliki peranan yang strategis  bagi suatu 

organisasi. Eksistensi suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari 

kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi. 

Kepemimpinan yang baik memungkinkan terciptanya kondisi 

organisasi yang kondusif, kebersamaan di antara para anggotanya, 
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iklim kerja yang baik, dan berbagai kondisi yang sangat dibutuhkan 

bagi keberlangsungan suatu organisasi. 

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, berikut ini akan diuraikan 

hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, seperti pengertian, 

tipe dan gaya kepemimpinan, dan faktor yang mempengaruhi  

kepemimpinan. 

a. Pengertian Kepemimpinan  

Dalam berbagai literatur ditemukan pengertian 

kepemimpinan dari yang sederhana mudah dipahami sampai 

yang cukup kompleks dan abstrak yang sulit dipahami. 

Pengertian kepemimpinan yang sederhana adalah kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu 

berprilaku atau berbuat seperti yang dikehendaki untuk 

mencapai tujuan. 

Pemimpin adalah seorang yang dengan cara apapun 

mampu mempengaruhi pihak lain untuk berbuat sesuatu, 

sesuai dengan kehendak orang itu sehingga tujuan yang telah 

ditentukan tercapai (Soebaggio,2002:14).  
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Menurut Paiman Rahardjo (2014:3) bahwa: 

“Kepemimpinan adalah memprodusir dan memancarkan 
pengaruh terhadap kelompok orang-orang tertentu, 
sehingga mereka bersedia (willing) untuk berubah 
pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan, dan sebagainya 
didalam suatu organisasi formil, maka kepemimpinan itu 
merupakan suatu proses yang terus menerus, yang 
membuat semua anggota organisasi bergiat dan berdaya 
upaya untuk memahami dan mencapai tujuan-tujuan 
yang ditentukan oleh pemimpin”. 

 

Soeharto (1997:78) memberikan definisi: 

“kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi dan 
mengarahkan anggota kelompok organisasi untuk 
melakukan kegiatan dan bekerjasama dengan sukarela 
yang berkaitan dengan tugasnya untuk mencapai tujuan 
yang telah digariskan”. 

 
Menurut Booene dan Kurtz dalam Pandji dan Suyati 

(1995:78), kepemimpinan adalah tindak memotivasi orang lain 

atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu 

dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. 

Cooper dan Sawaf (1997:15) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai: 

“kemampuan seseorang pimpinan dalam merasakan, 
memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan 
kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 
koneksi, dan pengaruh yang manusiawi”. 
 
Menurut Edwin A. Fleisman yang dikutif oleh Jams L. 

Gibson, John M. Ivancevich dan James H. Donnely, Jr, yang 

diterjemahkan oleh Wahid (1994:263), kepemimpinan adalah 
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suatu usaha mempengaruhi orang antar perseorangan 

(interpersonal) melalui proses komunikasi untuk mencapai 

sesuatu atau beberapa tujuan. Dari definisi di atas jelas bahwa 

kepemimpinan melibatkan kemampuan mempengaruhi. 

Kemampuan mempengaruhi orang lain ini mempunyai maksud, 

yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

kata lain tujuan dari kepemimpinan adalah mempengaruhi 

orang lain, atau seni kemampuan mempengaruhi perilaku 

manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam 

organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang 

diinginkan oleh pimpinan organisasi. Hal tersebut terlihat 

bahwa pengertian kepemimpinan mudah diberikan, akan tetapi 

sukar untuk benar-benar didalami. Dengan demikian 

pengertian kepemimpinan akan timbul dimanapun, asalkan 

meliputi unsur-unsur seperti: adanya orang yang dipengaruhi; 

adanya orang yang mempengaruhi; mengarah kepada 

tercapainya suatu tujuan. 

Di dalam kegiatan kepramukaan kepemimpinan dikenal 

dengan sebutan Pamong. Pamong adalah Pembina Pramuka 

terutama Pembina pramuka penegak/pandega atau anggota 

dewasa lainnya, yang memiliki minat/kegemaran dalam satu 
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bidang kegiatan. Pamong Saka Tarunabumi diartikan Pembina 

pramuka yang memiliki minat di bidang pertanian. 

Ada beberapa implikasi penting dari definisi tersebut: 

pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, yaitu 

bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima 

pengarahan dari pimpinan, para anggota kelompok membantu 

menentukan status/kedudukan pemimpin dan membuat proses 

kepemimpinan dapat berjalan. Kedua, kepemimpinan 

menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang 

diantara pemimpin dan anggota  kelompok. Para pemimpin 

mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan 

para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak 

dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara 

langsung. Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada 

para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat 

mempergunakan pengaruh. Para pemimpin tidak hanya dapat 

memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, melainkan 

juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan 

perintahnya. 

Berbagai pendapat para pakar tersebut diatas mengenai 

kepemimpinan, dapat disusun sintesis bahwa unsur 

kepemimpinan menyangkut kemampuan seseorang pemimpin, 
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dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

rangka mempengaruhi, menggerakkan dan mengendalikan 

anggota atau pengikutnya biasanya seorang pemimpin dalam 

kepemimpinannya diharapkan memiliki kelebihan-kelebihan 

dari rata-rata yang dipimpin. Dengan demikian, pemimpin perlu 

memiliki berbagai kelebihan kecakapan yang harus dimilikinya 

dibandingkan dengan anggota lainnya. Dengan kelebihan-

kelebihan, dapat memiliki kewibawaaan sehingga dipatuhi oleh 

para pengikutnya. Kelebihan yang dimiliki tersebut beraneka 

ragam diantaranya adalah: kelebihan moral, semangat kerja, 

keterampilan, kecerdasan, keuletan dan sebagainya. 

b.   Tipe dan Gaya Kepemimpinan 

Tipe pemimpin yang dikemukan oleh W.J. Reddin dalam 

bukunya “What kind of manager” yang disunting oleh 

Wahjosumidjo (1992), yaitu: 

1) Berorientasikan tugas (task orientation) 

2) Berorientasikan hubungan kerja (relationship orientation) 

3) Berorientasikan hasil yang efektif (effective orientation). 

Menurut Wahjosumidjo (1992:48) berdasarkan ketiga 

orientasi tipe pemimpin tersebut maka terdapat delapan tipe 

kepemimpinan, yaitu: 
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1) Tipe Deserter (Pembelot) 

Sifatnya: bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, 

tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, sukar 

diramalkan. 

2) Tipe Birokrat 

Sifatnya: correct, kaku, patuh pada peraturan dan norma-

norma, ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, 

berdisiplin dan keras. 

3) Tipe Misionaris (Missionary) 

Sifatnya: terbuka, penolong, lembut hati, ramah-tamah, 

sopan santun. 

4) Tipe Developer (Pembangun) 

Sifatnya: kreatif, dinamis, inovatif, memberikan/ 

melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh 

kepercayaan pada bawahan.  

5) Tipe Otokrat 

Sifatnya: keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras 

kepala, sombong, bandel. 

6) Benevolent Autocrat (Otokrat yang bijak) 

Sifatnya: lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar 

rasa keterlibatan diri. 
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7) Tipe Compromiser (Kompromis) 

Sifatnya: plintat plintut, selalu mengikuti angin tanpa 

pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan 

pendek dan sempit. 

8) Tipe Eksekutif 

Sifatnya: bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi   

yang baik, berpandangan jauh, tekun, dan mempunyai 

misi. 

Menurut William H.Newman (1968) dalam Miftah Thoha 

(2003;262) kepemimpinan adalah kegiatan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi 

perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Dan   

satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus 

dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi. 

Kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang 

menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang 

lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu, dengan beberapa 

gaya kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai 

suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang 

menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan                     
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tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk   

tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini 

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan 

Newstrom (1995). Keduanya menyatakan bahwa pola   

tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang 

dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal 

sebagai gaya kepemimpinan. 

Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa gaya 

kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari   

tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta 

situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan, 

Pimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang 

lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum 

yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. 

Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan  

mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan 

mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan 

teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan   

adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan 

anggota dari suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap  

saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah 

disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu 
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organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat 

strategis, karena sukses tidaknya seseorang pimpinan 

bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh sebab itu, 

seorang pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan 

secermat mungkin. Adapun situasi menurut Hersey dan 

Blanchard adalah suatu keadaan yang kondusif, di mana 

seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu 

mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti 

kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam 

satu situasi misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun 

yang lalu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan pada saat 

sekarang, karena memang situasinya telah berlainan. Dengan 

demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan dan situasi 

merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan 

akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan. 

Menurut Davis yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko 

(2003: 290-291), ada 10 ciri utama yang mempunyai pengaruh 

terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam pemerintahan 

antara lain sebagai berikut : 
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1) Kecerdasan (Intelligence) 

Penelitian-penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa 

seorang pemimpin yang mempunyai tingkat kecerdasan 

yang lebih tinggi dari pada pengikutnya, tetapi tidak sangat 

berbeda. 

2) Kedewasaan, Sosial dan Hubungan  Sosial yang luas (Social 

maturity and Breadht)  

Pemimpin cenderung mempunyai emosi yang stabil dan 

dewasa atau matang, serta mempunyai kegiatan dan 

perhatian yang luas. 

3) Motivasi diri dan dorongan berprestasi 

Pemimpin secara relatif  mempunyai motivasi dan dorongan  

berprestasi yang tinggi, mereka bekerja keras lebih untuk 

nilai intrinsik. 

4) Sikap-sikap hubungan manusiawi 

Seorang pemimpin  yang  sukses  akan mengakui harga  

diri dan martabat  pengikutpengikutnya, mempunyai 

perhatian yang tinggi dan berorientasi pada bawahannya. 

5) Memiliki Pengaruh Yang Kuat 

Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh yang kuat 

untuk menggerakkan orang lain atau bawahan agar 

berusaha mencapai tujuan kelompok secara sukarela. 
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6) Memiliki Pola Hubungan Yang Baik 

Seorang pemimpin sukses mampu menciptakan pola 

hubungan agar individu, dengan menggunakan wewenang 

dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja 

sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. 

7) Memiliki Sifat-Sifat Tertentu 

Seorang Pemimpin sukses memiliki sifat-sifat khusus 

seperti kepribadian baik, kemampuan tinggi dan kemauan 

keras, sehingga mampu menggerakkan bawahannya. 

8) Memiliki Kedudukan atau Jabatan 

Seorang pemimpin selalu memiliki kedudukan atau jabatan 

dalam organisasi, baik di pemerintahan maupun di 

masyarakat karena kepemimpinan merupakan serangkaian 

kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dari 

kedudukan jabatan dan gaya atau perilaku pemimpin itu 

sendiri. 

9) Mampu Berinteraksi 

Seorang pemimpin yang baik akan selalu berinteraksi 

secara baik dengan sesama pemimpin, bawahan dan 

masyarakat yang dipimpinnya, dalam situasi dan kondisi 

apapun, buruk maupun menyenangkan. 
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10) Mampu Memberdayakan 

Seorang pemimpin yang sukses biasanya mampu 

memberdayakan bawahan dan masyarakat yang 

dipimpinnya. 

Untuk dapat mempengaruhi orang lain seorang pemimpin harus 

mempunyai teknik dalam memimpin suatu organisasi, seperti 

diuraikan oleh Paiman Rahardjo (2014:193) bahwa: 

“Teknik kepemimpinan adalah semua peraturan, cara, 
metode dan lain-lain yang dapat dipakai dalam 
melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, 
sehingga dapat memperoleh hasil yang sebesar-
besarnya”. 
 

Dan Teknik Kepemimpinan seperti dijelaskan diatas dapat 

dibagi atas: 

1) Teknik Kepemimpinan Pokok, yaitu teknik kepemimpinan 

yang dapat digunakan sebagai dasar dari seluruh macam 

kepemimpinan. 

2) Teknik kepemimpinan khusus, yaitu teknik-teknik 

kepemimpinan lainnya untuk menambah teknik 

kepemimpinan pokok, agar supaya tugas kepemimpinan 

dalam bidang khusus tertentu dapat dijalankan dengan hasil 

yang baik. 
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Disamping itu untuk melihat gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin dapat dilihat melalui indikator-indikator. Menurut  

Sondang P. Siagian  (2002: 121),  indikator-indikator   yang  

dapat  dilihat  adalah sebagai berikut: 

1) Iklim  saling mempercayai 

Hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang 

diharap-harapkan adalah suatu hubungan yang dapat 

menumbuhkan iklim/suasana saling mempercayai. 

Keadaan seperti ini akan menjadi suatu kenyataan apabila 

di pihak pemimpin memperlakukan bawahannya sebagai 

manusia yang bertanggungjawab dan di pihak lain 

bawahan dengan sikap mau menerima kepemimpinan 

atasannya. 

2)  Penghargaan terhadap ide bawahan 

Penghargaan terhadap ide bawahan dari seorang 

pemimpin dalam sebuah lembaga atau instansi akan dapat 

memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. 

Seorang bawahan akan selalu menciptakan ide-ide yang 

positif demi pencapaian tujuan organisasi pada lembaga 

atau instansi dia bekerja. 
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3)  Memperhitungkan perasaan para bawahan 

Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia 

merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada aspek 

kemanusian dari perilaku seorang pemimpin. 

4)  Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan  

Hubungan antara individu dan kelompok akan 

menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu. Dari 

harapan-harapan ini akan menghasilkan peranan-peranan 

tertentu yang harus dimainkan. Sebagian orang harus 

memerankan sebagai pemimpin sementara yang lainnya 

memainkan peranan sebagai bawahan. Dalam hubungan 

tugas keseharian seorang pemimpin harus memperhatikan 

pada kenyamanan kerja bagi para bawahannya. 

5)  Perhatian pada kesejahteraan bawahan 

Seorang pemimpin dalam fungsi kepemimpinan pada 

dasarnya akan selalu berkaitan dengan dua hal penting 

yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang 

berkaitan dengan tugas. Perhatian adalah tingkat sejauh 

mana seorang pemimpin bertindak dengan menggunakan 

cara yang sopan dan mendukung, memperlihatkan 

perhatian segi kesejahteraan mereka. Misalkan berbuat 

baik terhadap bawahan, berkonsultasi dengan bawahan 
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atau pada bawahan dan memperhatikan dengan cara 

memperjuangkan kepentingan bawahan. Konsiderasi 

sebagai perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada 

bawahan seringkali ditandai dengan perilaku pemimpin 

yang cenderung memperjuangkan kepentingan bawahan, 

memperhatikan kesejahteraan diantaranya dengan cara 

memberikan gaji tepat pada waktunya, memberikan 

tunjangan, serta memberikan fasilitas yang sebaik 

mungkin bagi para bawahannya. 

6) Memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan 

padanya. 

Dalam sebuah organisasi seorang pemimpin memang 

harus senantiasa memperhitungkan faktor-faktor apa saja 

yang dapat menimbulkan kepuasan kerja para bawahan 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dengan demikian 

hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan 

akan tercapai. 

7) Pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan 

profesional 

Pemimpin dalam berhubungan dengan bawahan yang 

diandalkan oleh bawahan adalah sikap dari pemimpin yang 
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mengakui status yang disandang bawahan secara tepat 

dan professional. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan 

Seorang pemimpin harus menemukan dan memilih 

kepemimpinan mana yang paling sesuai/tidak sesuai terhadap 

situasi dan kondisi sehingga berhasil memotivasi bawahan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Tidak ada gaya 

kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin 

harus siap untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan menurut 

situasi dan kondisi. Pemimpin yang efektif akan menerapkan 

pendekatan-pendekatan yang sama terhadap keadaan kondisi 

yang serupa. Menurut Soebagio (1998:21), adapun 

kepemimpinan yang ditampilkan seorang pemimpin didalamnya 

terdapat fakto-faktor yaitu: 

1) Proses mempengaruhi kegiatan orang lain (process off 

influencing people activity); 

2) Ada sekelompok orang yang dipegaruhi (potential 

followers); 

3) Kearah satu tujuan atau keinginan (toward goal 

achcievement); 

4) Pada situasi tertentu (in given situation). 
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Dengan demikian dari uraian diatas dapat ditarik sintesis 

mengenai kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang yang 

dengan cara apapun mempengaruhi untuk melakukan kegiatan 

dan bekerjasama dengan sukarela yang berkaitan dengan 

pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi. 

d. Dimensi Kepemimpinan  

Pendapat para ahli mengenai pengertian variabel kepemimpinan, 

dan kajian teoritis dan konsep, maka dapat disusun suatu 

konstruk mengenai variabel kepemimpinan yang dapat 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau kemampuan untuk 

mempengaruhi/mengajar orang lain agar supaya bekerjasama 

dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama.  

Definisi konseptual tersebut, dapat disusun beberapa dimensi 

kepemimpinan, yaitu: 1) Kemandirian, 2) Kemampuan,                 

3) Kemauan, 4) Tangung Jawab, 5) Sikap.  

Adapun indikator-indikator tersebut selanjutnya akan disusun 

beberapa instrumen penelitian. 

3. Hakekat Kompetensi  

Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan kegiatan 

kerja terhadap standar yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan 

(MSC, 1988). Beberapa tahun terakhir ini, istilah kompetensi menjadi 
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popular di kalangan praktisi manajemen sumber daya manusia. 

Kompetensi dipercaya sebagai faktor yang memegang kunci 

keberhasilan seseorang dalam bekerja. Istilah kompetensi, dari kata 

dasar “kompeten”, yang berarti cakap, mampu atau terampil. Dalam 

Webster’s Dictionary, istilah ini diambil dari kata Latin “competere”, 

yaitu “to be suitable”. Kemudian secara substansial mengalami 

perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan 

mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur. Pada konteks 

manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu 

kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya 

berhasil dalam pekerjaannya.  

a. Pengertian Kompetensi   

Kata “Kompetensi” memiliki banyak pengertian yang 

masing-masing menyoroti aspek dan penekanan yang relatif 

berbeda. Pengertian kompetensi dari masing-masing pengamat 

didasarkan pada hasil penelitian atau pengamatan. Namun pada 

dasarnya terdapat suatu kesepakatan umum mengenai elemen 

kompetensi yaitu terdiri dari pengetahuan (knowledge), keahlian 

(skill) dan perilaku (personal attibutes). Secara umum, 

kompetensi adalah tingkat keterampilan, pengetahuan dan 

tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam 
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melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam suatu 

organisasi. 

Beberapa pengertian kompetensi yang pernah diajukan 

oleh para ahli dan praktisi antara lain Boyatzis (dalam Rosemary 

dan Paul Sparrow, 1992:102) yang memberi batasan kompetensi 

secara luas yaitu sebagai sesuatu yang mendasari karateristik 

seseorang. Kompetensi dapat berupa “suatu motif, sifat, 

keterampilan, aspek self-image seseorang, ataupun suatu 

pengetahuan yang digunakan oleh seseorang. Sedangkan Hornby 

dan Thomas (1989:69) mendefinisikan kompetensi sebagai 

“pengetahuan, keterampilan dan kualitaas dari manajer/ 

pemimpin yaang efektif”. Lebih lanjut kedua penulis tersebut 

menguraikan kompetensi sebagai gambaran dari bagian-bagian 

kinerja yang bersangkutan. 

Lebih lanjut Nainggolan (1983:101), menyatakan bahwa 
“kompetensi adalah kemampuan perorangan untuk 
melaksanakan pekerjaannya ditempat kerja dengan 
memenuhi standar. Kinerja dan standar harus selalu 
dipelihara sepanjang masa dan dalam situasi kurun waktu 
yang disepakati bersama. Maka dari itu, kompetensi 
adalah merujuk kepada kecakapan atau kelayakan 
seseorang individu dalam organisasi untuk menjalankan 
tugas dengan sempurna”. 
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Kecakapan yang dimaksudkan boleh didasarkan kepada 

motif, sifat, sikap atau nilai, tahap pengetahuan atau pemikiran 

(kognitif) atau kemahiran bertingkah laku. Kesemua ciri ini boleh 

dijadikan petunjuk atau indikator untuk menilai tahap prestasi 

pegawai. 

Spencer (1993:23) mengemukakan pengertian 

kompetensi sebagai suatu karateristik dasar dari seorang individu 

yang secara sebab akibat berhubungan dengan criterion-

referenced effective dan/atau kinerja yang tinggi sekali dan suatu 

pekerjaan atau situasi. Karateristik dasar berarti kompetensi itu 

merupakan bagian dari kemampuan untuk bertahan dari 

kepribadian seorang dan dapat memprediksi perilaku dalam 

situasi dan pekerjaan yang lebih luas. Hubungan sebab akibat 

berarti adanya kompetensi yang menyebabkan atau 

memprediksikan perilaku dan kinerja. Sedangkan criterion 

referenced berarti bahwa kompetensi pada dasarnya 

memprediksikan siapa yang kinerjanya baik atau jelek, seperti 

diukur pada kinerja yang spesifik atau standar. 

Berdasarkan pendapat Spencer and Spencer (1993:9-11) yang 

mengatakan terdapat lima karakteristik kompetensi sebagai 

berikut : 
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1) Motives. The thing a person consistenly thinks about or wants 
that cause action. Motives “drive, direct, and select” behavior 
toward certain action or goals and away from others.  

2) Traits. Physical caracteristics and consistent responses to 
situation of information.  

3) Self-concept. A person’s atitude, values, or self-image. 
4) Knowledge. Information a person has in specific content 

areas.  
5) Skill. The ability to perform a contain physical or mental task. 

Dengan pendapat di atas, maka definisi konseptual 

variabel terikat Kompetensi adalah karaktersitik kemampuan 

anggota pramuka dalam melaksanakan kegiatan tugas dan 

pekerjaan yang terungkap dari motives, traits, self-concept, 

knowledge dan skills. Dari definisi ini diperoleh 5 dimensi kajian: 

Dimensi Motives, Dimensi Traits, Dimensi Self-Concept, Dimensi 

Knowledge dan Dimensi Skills. 

Dimensi Motives dijabarkan menjadi indikator-indikator: 

(1) Dorongan kebutuhan ekonomi, (2) Dorongan kebutuhan 

sosial, dan (3) Dorongan kebutuhan psikologis. Dimensi Traits 

dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator: (4) Watak, (5) Sifat, 

dan (6) Sikap. Dimensi Self-Concept dijabarkan lagi menjadi 

indikator-indikator: (7) Penampilan, (8) Tutur bahasa dan (9) 

Perilaku. Dimensi Knowledge dijabarkan lagi menjadi indikator-

indikator: (10) Pengetahuan tentang prosedur pelayanan dan 

(11) Pengetahuan tentang teknis pelayanan. Dimensi Skills 

dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator: (12) Keterampilan 
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administratif, (13) Keterampilan manajerial, (14) Keterampilan 

teknis, dan (15) Keterampilan sosial. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi  

Michael Zwell (2000:309) menyebutkan adanya faktor-

faktor yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kompetensi, 

yaitu: 

1) Admitting Incompetency  (Mengalami kekurangan 

Kompetensi) 

Budaya yang berusaha selalu tampil baik dengan menutupi 

kekurangan dihadapan orang lain memiliki pengaruh 

terhadap terjadinya kurangnya kompetensi (incompetency).  

Untuk itu, ada baiknya orang mengakui dengan terus terang 

akan kekurangan kompetensinya sehingga dapat dilakukan 

usaha untuk memperbaikinya. 

2) Raising Expectations (Meningkatkan Harapan) 

Manajer dalam melakukan peran coaching harus 

dapat membantu orang lain untuk memperluas visi atas 

pekerjaan, sehingga mereka dapat memanfaatkan bakat, 

kemampuan, dan potensinya. 

3) Identifying Barriers (Mengidentifikasi Hambatan) 

Hambatan dapat dikategorikan dalam: a) Pengetahuan,        

b) Keterampilan, c) proses, d) Emosional. 
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Hambatan pengetahuan terjadi ketika pekerja  tidak 

mempunyai keahlian tentang informasi yang diperlukan 

untuk melakukan pekerjaan, Hambatan Keterampilan terjadi 

jika  pekerja  tahu bagaimana melakukan sesuatu, tetapi 

belum mengembangkan keterampilan untuk melakukannya 

dengan lebih baik, cepat, dan konsisten, dan Hambatan 

proses terjadi ketika pekerja tidak efektif dalam mengelola 

serangkaian tugas. Mereka mungkin terampil, tapi kurang 

konsisten melakukannya dengan cara yang tepat,  

Hambatan emosional berakar pada faktor psikologis. Pekerja 

takut konflik sedang lainnya tidak menetapkan tujuan 

menantang karena takut gagal. Sebagian lagi tidak bisa 

menerima kesalahan atau bertanggung jawab karena takut 

disalahkan. 

4) Including Support Mechanism (Memasukkan Mekanisme 

Dukungan). 

Mekanisme dukungan yang dapat dipergunakan organisasi 

dan pekerja untuk memastikan rencana kinerja pekerja 

adalah; a) Mencatat kemajuan tujuan dan pelaksanaan,       

b) Mengkomunikasikan kemajuan pada orang lain,                 

c) Menggunakan penghargaan. 
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c. Dimensi kompetensi  

Pendapat para ahli mengenai pengertian variabel kompetensi, 

dan kajian teoritis dan konsep, maka dapat disusun suatu 

konstruk mengenai variabel kompetensi yang dapat didefinisikan 

sebagai tingkat keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku 

yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas 

yang ditekankan kepadanya dalam organisasi.  

Definisi konseptual tersebut, dapat disusun beberapa dimensi 

Disiplin, yaitu: 1). Motives, 2). Traits, 3). Self-Concept,                 

4). Knowledge dan 5). Skills. Spencer and Spencer (1993:9-11). 

Adapun indikator-indikator tersebut selanjutnya akan disusun 

beberapa instrumen penelitian. 

B. Kerangka Konseptual  

1. Pengaruh Disiplin (X1) terhadap peningkatan Kompetensi anggota 

pramuka (Y) 

Menurut Bedjo Siswanto (1997:128) disiplin merupakan sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, serta 

sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi 

apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 
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 Melalui disiplin seorang pamong akan membantu 

tercapainya tujuan pembinaan pramuka semaksimal mungkin 

dengan jalan mengadakan latihan rutin, mendorong kebersamaan 

antar semua anggota mau untuk meningkatkan kompetensi. Melalui 

disiplin, akan dapat dicapai hasil kegiatan yang maksimal, sehingga 

peningkatan kompetensi akan dapat dicapai. 

Dengan demikian jelaslah bahwa antara disiplin dan 

peningkatan kompetensi saling berkaitan, yaitu apabila disiplin 

pamong pramuka tinggi, maka pembinaan pramuka melalui Saka 

Tarunabumi akan baik. 

2. Pengaruh Kepemimpinan (X2) terhadap Peningkatan Kompetensi 

anggota pramuka (Y) 

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani mendefinisikan 

“kepemimpinan merupakan suatu pekerjaan seseorang tentang 

bagaimana cara-cara untuk mengarahkan (direct) orang lain”. 

Sulistiyorini mengartikan “kepemimpinan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. ” Sudarwan Damin mendefinisikan “kepemimpinan 

adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan”. Robert G. Owen dalam Wahyudi 
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mengartikan kepemimpinan sebagai keterlibatan yang dilakukan 

secara sengaja untuk mempengaruhi perilaku orang. Wahyudi 

menyatakan kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, 

cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja. 

 Dari banyak definisi tentang kepemimpinan, tetapi pada 

dasarnya kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain. Sebagian 

besar perspektif kepemimpinan memandang pemimpin sebagai 

sumber pengaruh. Pemimpin dalam memimpin pada dasarnya 

mempengaruhi dan para pengikut mengikuti pihak yang dipengaruhi. 

Pada dasarnya kepemimpinan mengacu pada suatu proses untuk 

menggerakkan sekelompok orang menuju sesuatu yang telah 

ditetapkan bersama dengan mendorong atau memotivasi mereka 

untuk bertindak dengan cara yang tidak memaksa. Selain itu 

kepemimpinan juga merupakan suatu kemampuan untuk 

menjalankan pekerjaan melalui orang lain dengan mendapatkan 

kepercayaan dan kerjasama, hampir semua aspek pekerjaan 

dipengaruhi dan tergantung pada kepemimpinan. Manusia yang 

melaksanakan semua kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya 

dengan tanggung jawab dan dengan cara yang sebaik-baiknya, 

Kepemimpinan juga termasuk amanat yang harus di pertanggung 

jawaban.   
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Melalui kepemimpinan akan membantu tercapainya tujuan 

pembinaan pramuka semaksimal mungkin sehingga peningkatan 

kompetensi akan dapat dicapai. 

Dengan demikian jelaslah bahwa antara kepemimpinan dan 

peningkatan kompetensi saling berkaitan, yaitu apabila pemimpin 

baik pamong pramuka tinggi, maka pembinaan pramuka melalui 

Saka Tarunabumi akan baik. 

3. Pengaruh Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2) terhadap Peningkatan 

Kompetensi anggota pramuka (Y) 

Di gambarkan bahwa apabila Pamong Saka Tarunabumi 

memiliki tingkat Disiplin yang tinggi dan memiliki jiwa Kepemimpinan 

yang baik akan meningkatkan Kompetensi anggota pramuka Saka 

Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur, Jakarta, terutama 

kompetensi/keterampilan di bidang pertanian dan khususnya 

menjadikan jiwa mandiri dari anggota pramuka saka tarunabumi, 

sebagaimana diungkapkan oleh: 

Malayu S.P Hasibuan (2003:193-194) bahwa kedisiplinan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan 

norma-norma yang berlaku. Kesadaran adalah merupakan sikap 

seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan 

sadar akan tugas dan tanggung jawab, jadi dia akan mematuhi atau 
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mengerjakan tugasnya dengan baik bukan atas paksaan. Sedangkan 

keadaan suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang 

sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses prilaku, melalui pelajaran, kepatuhan, ketaatan, 

kesetiaan dan hormat kepada ketentuan/peraturan norma yang 

berlaku. Kepatuhan dan ketaatan pada norma dan peraturan yang 

dijalankan pada dasarnya dikarenakan pegawai sadar akan mutu 

norma untuk meningkatkan kinerja. 

Sedangkan menurut Ermaya Suradinata (1997:11) pemimpin 

adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik 

organisasi maupun keluarga. Kepemimpinan adalah kemampuan 

seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi 

pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut pendapat Sondang P. 

Siagian (1986:12) bahwa kepemimpinan adalah keterampilan dan 

kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang 

kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah dari padanya dalam 

berpikir dan bertindak agar  perilaku yang semula mungkin 

individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku 

organisasional. 
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Berdasarkan uraian dan teori di atas jelas bahwa disiplin dan 

peningkatan kompetensi sangat erat kaitannya serta hubungannya  

terhadap peningkatan kompetensi anggota pramuka saka 

tarunabumi dengan kemampuan pemimpin yang dimiliki oleh 

pamong maka kompetensi anggota meningkat apabila pamong di 

dalam pelaksanaan kegiatan pramuka saka tarunabumi memiliki jiwa 

kepemimpinan yang baik.  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka model penelitian 

antara ketiga variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

                                             Gambar II. 1. 

                     Kerangka konseptual 

 

                                                                               r =  X1 Y 

                                                            

                                                                 

 

                                                                           

                                        

               Sumber :                                 
               (Winardi, 1990,                   R = X1X2 Y  
               Manajemen Personalia) 

                                                       

                                                                              Sumber: 

                                                                              (Spencer and      
                                                                              Spencer,1993:911) 
                                                            r = X2 Y 
 
 

            Sumber: 
            (Bernet Silalahi,1998) 

Variabel Disiplin (X1)  

1. Ketaatan pada peraturan 
dan tata tertib 

2. Peraturan organisasi  
3. Ketentuan yang diberikan 

kepada anggota  
4. Penerapan sangsi 

Variabel Kepemimpinan (X2) 
 

1. Kemandirian 
2. Kemampuan 
3. Kemauan 
4. Tangung Jawab 
5. Sikap 

 

Variabel Kompetensi (Y) 
 

1. Motives 
2. Traits 
3. Self concept 
4. Knowledge 

5. Skill 

 



 

 

50 

C. Hipotesis Penelitian  

Bertitik tolak pada perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka 

pemikiran di atas, maka penulis memberikan pernyataan hipotesa 

sebagai berikut: 

1. Diduga secara teoritik besaran pengaruh Disiplin Pamong terhadap 

Peningkatan Kompetensi Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di 

SMK-PP Negeri Ciganjur Jakarta, ditentukan oleh dimensi Ketaatan 

pada peraturan dan tata tertib, Peraturan organisasi, Ketentuan yang 

diberikan kepada anggota, dan Penerapan sangsi 

2. Diduga secara teoritik besaran pengaruh Kepemimpinan Pamong 

terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota Pramuka Saka 

Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur Jakarta, ditentukan oleh 

dimensi Kemandirian, Kemampuan, Kemauan, Tangung Jawab, dan 

Sikap 

3. Diduga secara teoritik besaran pengaruh Disiplin dan Kepemimpinan 

Pamong secara bersama-sama terhadap Peningkatan Kompetensi 

Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur 

Jakarta, ditentukan oleh dimensi Motives, Traits, Self-Concept, 

Knowledge, dan Skills. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
Dalam metodologi penelitian ini, isi dari laporan menjelaskan 

pendekatan metode penelitian yang digunakan selama penelitian 

berlangsung dari awal sampai selesai. Uraian yang akan dijelaskan dalam 

metode penelitian tersebut meliputi tempat dan waktu penelitian, metode 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan 

sample, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Disiplin dan 

Kepemimpinan Pamong terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota 

Pramuka Saka Tarunabumi di Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian 

Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur, Jakarta, maka penelitian ini 

dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan 

(SMK-PP) Negeri Ciganjur Jakarta, yang beralamat di Jalan Aseli 

Ciganjur, Jakarta Selatan. Sedangkan waktu penelitian berlangsung 

selama 4 bulan yaitu dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan 

Maret 2016, dimana rencana penelitian ini sebagaimana terlihat dalam 

tabel di bawah ini: 
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Tabel III. 1 

Rencana Penelitian 

No 
Uraian 

Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Desember 

2015 

Januari 

2016 

Februari 

2016 

Maret 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan 

Proposal 

                

2 Penyusunan 

Instrumen 

                

3 Seminar 

Proposal 

                

4 Pengumpulan 

Data 

                

5 Pengujian 

Validitas dan 

Reliabilitas 

                

6 Analisis Data                 

7 Pembuatan 

Draf Laporan 

                

8 Ujian Tesis                 

9 Perbaikan 

Tesis 

                

10 Penggandaan 

Tesis 

                

 

B.  Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu penelitian. 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menentukan tingkat 

penelitian, cara untuk memperoleh data dan menentukan jenis data 

yang akan digunakan, serta memperoleh keterangan-keterangan atau 
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fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Oleh 

karena itu untuk keberhasilan dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

dimasukkan dalam tingkat ekplanasi, dengan paradigma ganda dua 

variable indevenden (asosiatif) dan analisis kualitatif yang 

dikuantitatifkan, dengan pendekatan survey.  

Sugiyono (2007:11) menyebutkan bahwa penelitian menurut 

tingkat ekplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain. 

Penelitian ini juga dikelompokkan ke dalam penelitian yang 

bersifat asosiatif dengan pendekatan survey. Sugiyono (2007:11) 

menerangkan bahwa penelitian asosiatif korealitas merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 

pendekatan paradigma yang bersifat Asosiatif Kuasalitas, yaitu 

penelitian mencari hubungan dan pengaruh variabel Disiplin dan 

Kepemimpinan Pamong terhadap peningkatan kompetensi anggota 

Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur, Jakarta.  

Agar maksud dan tujuan penggunaan metode penelitian 

diatas dapat tercapai maka data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Sugiyono (2007:14) 

menerangkan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 
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kalimat, skema dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, sedangkan data kualitatif yang dikuantitatifkan adalah 

data kualitatif yang diangkakan (skoring).  

Sugiyono (2007:7) karlinger mengemukakan bahwa, penelitian 

survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil 

dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun 

psikologis. 

 

C.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) 

variabel yaitu 1 (satu) variabel terikat (devendent variable) dan 2 (dua) 

variabel bebas (indevendent variable). Variabel terikat adalah unsur 

yang muncul dipengaruhi oleh variabel bebas sedangkan variabel bebas 

adalah merupakan unsur yang menentukan atau mempengaruhi unsur 

lain. Tanpa variabel bebas maka variabel terikat tidak akan ada atau 

tidak muncul, hal ini disebabkan karena kedua variabel saling 

mempengaruhi dan sangat erat hubungannya. Ada tidaknya variabel 

terikat, tergantung atau muncul tidaknya variabel bebas tertentu. 

Penelitian ini, yang ditetapkan menjadi variabel bebas adalah 

Displin (X1) dan Kepemimpinan (X2), sedangkan yang ditetapkan 

menjadi variabel terikat adalah Kompetensi Anggota Pramuka (Y). 
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Dalam mengukur variabel-variabel penelitian tersebut diatas 

dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan dalam defenisi 

konseptual dan operasional dari masing-masing variabel yang akan 

diuraikan dibawah ini dan selanjutnya dari indikator-indikator yang 

ditentukan dibuat kuesioner yang merupakan instrumen dalam 

penelitian ini untuk dibagikan kepada responden. 

Defenisi Konseptual dan Operasional dari masing-masing 

variabel, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Defenisi Konseptual, Operasional dan Indikator Variabel 

Disiplin (X1) 

a) Definisi Konseptual 

Berdasarkan pendapat pada ahli dan sintesis pengertian 

Disiplin sebagaimana telah dibahas dalam bab II, maka dapat 

disusun defenisi konseptual Disiplin adalah keadaan yang 

menyebabkan atau memberikan dorongan kepada Pamong 

Pramuka untuk berbuat atau melakukan sesuatu kegiatan sesuai 

norma-norma atau aturan yang ditetapkan. 

b) Definisi Operasional 

Berdasarkan pada pembahasan di bab II, maka definisi 

operasional Disiplin adalah keadaan yang menyebabkan atau 

memberikan dorongan kepada Pamong Pramuka untuk berbuat 

atau melakukan sesuatu kegiatan sesuai norma-norma atau 
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aturan yang ditetapkan, yang dapat diukur dengan Ketaatan pada 

peraturan dan tata tertib, Peraturan organisasi, Ketentuan yang 

diberikan kepada anggota, dan Penerapan sangsi. 

c) Indikator Penelitian  

  Dengan memperhatikan definisi konseptual dan defenisi 

operasional tersebut diatas, maka dapat disusun indikator 

variabel disiplin sebagai berikut: 

1) Ketaatan pada peraturan dan tata tertib; 

2) Peraturan organisasi; 

3) Ketentuan yang diberikan kepada anggota;  

4) Penerapan sangsi. 

2. Defenisi Konseptual, Operasional dan Indikator Variabel 

Kepemimpinan (X2) 

a) Definisi Konseptual 

Berdasarkan pendapat pada ahli dan sintesis pengertian 

Kepemimpinan sebagaimana telah dibahas dalam bab II, maka 

dapat disusun defenisi konseptual Kepemimpinan adalah 

hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan 

pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang 

mencerminkan tujuan bersama. 
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b) Definisi Operasional 

Berdasarkan pada pembahasan di bab II, maka definisi 

operasional Kepemimpinan adalah hubungan yang saling 

mempengaruhi diantara Pamong dan Anggota yang 

menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan 

bersama yang dapat diukur dengan Kemandirian, Kemampuan, 

Kemauan, Tangung Jawab, dan Sikap. 

c) Indikator Penelitian  

  Dengan memperhatikan definisi konseptual dan defenisi 

operasional tersebut diatas, maka dapat disusun indikator 

variabel kepemimpinan sebagai berikut: 

1) Kemandirian; 

2) Kemampuan; 

3) Kemauan; 

4) Tangung Jawab; 

5) Sikap. 

3. Defenisi Konseptual, Operasional dan Indikator Variabel 

Kompetensi (Y) 

a) Definisi Konseptual 

Berdasarkan pendapat pada ahli dan sintesis pengertian 

Kompetensi sebagaimana telah dibahas dalam bab II, maka 

dapat disusun defenisi konseptual Kompetensi pengetahuan dan 
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keterampilan yamg dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu 

yang membutuhkan mereka melakukan tugas dan tanggung 

jawab secara efektif. 

b) Definisi Operasional 

Berdasarkan pada pembahasan di bab II, maka definisi 

operasional Kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan dan 

tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam 

melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam 

organisasi, yang dapat diukur dengan Motives, Traits, Self-

Concept, Knowledge, Skills. 

c) Indikator Penelitian  

  Dengan memperhatikan definisi konseptual dan defenisi 

operasional tersebut diatas, maka dapat disusun indikator 

variabel Kompetensi sebagai berikut: 

1) Motives,  

2) Traits,  

3) Self-Concept,  

4) Knowledge  

5) Skills. 
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D.  Populasi dan Sampel.  

1. Populasi 

Secara umum, populasi diartikan sebagai seluruh anggota 

kelompok yang  sudah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik 

itu kelompok orang, objek, atau kejadian. Populasi menurut 

Sugiyono (2007:89) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Untuk lebih jelasnya didalam bukunya, Irwan (1991:2) 

memberikan suatu definisi tentang populasi yaitu populasi atau 

universe adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh 

seorang peneliti dengan penelitiannya, sedangkan menurut 

Putrawan (1990 : 5), populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan. 

Populasi  dalam penelitian ini adalah Siswa SMK-PP Negeri 

Ciganjur/anggota Saka Tarunabumi yang berjumlah 173 orang yang 

berasal dari kelas X, XI dan XII, seperti tergambar dalam tabel 

dibawah ini: 
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Tabel III. 2 

 Data Anggota Saka Tarunabumi SMK-PP Ciganjur Jakarta  
 

No. Kelas Jumlah 

1 Kelas X 63 

2 Kelas XI  58 

3 Kelas XII  52 

 Jumlah 173 

       Sumber : Bagian Kesiswaan Tahun 2016 

2. Sampel 

Penelitian secara ideal, sebaiknya dilakukan terhadap seluruh 

populasi, tetapi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang 

dimiliki penulis, maka penelitian akan dilakukan terhadap sampel dari 

populasi. Sugiyono (2006 : 90) mengatakan bahwa : “Sampel adalah 

bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”.  

Para ahli, untuk menentukan ukuran atau besarnya sampel 

dari populasi, mengemukakan bermacam-macam cara. Singarimbun 

(1989 : 151) menjelaskan bahwa makin besar jumlah sampel yang 

diambil semakin cenderung memberikan penduga yang lebih 

mendekati nilai sesungguhnya. mengingat jumlah populasi yang 

hanya berjumlah 173 orang, dan untuk menggeneralisasi kesalahan 

yang sangat kecil, maka peneliti memutuskan untuk mengambil 

seluruh populasi, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. 
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E.  Instrumen Penelitian 

Variabel-variabel penelitian diklasifikasikan atas tiga bagian, yaitu 

variabel bebas 1 (X1); Disiplin, variabel bebas 2 (X2); Kepemimpinan; 

serta variable terikat (Y); Kompetensi Siswa. 

Di dalam mengoperasional variabel-variabel di atas, maka dalam 

penelitian ini akan digunakan skala likert, yang menurut pengertian 

Sugiyono (2001:73) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

phenomena sosial. 

Tabel III. 3 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No Variabel Indikator  Item 

1. Disiplin (X1) 1. Ketaatan pada peraturan dan 
tata tertib 

2. Peraturan organisasi  
3. Ketentuan yang diberikan 

kepada anggota  
4. Penerapan sangsi 

1,2,3,4  
 
5,6,7,8  
9,10,11,12  
 
13,14,15 

2 Kepemimpinan 
(X2) 

1. Kemandirian 
2. Kemampuan 
3. Kemauan 
4. Tangung Jawab 
5. Sikap 

1,2,3 
4,5,6 
7,8,9  
10,11,12  
13,14,15  

 Kompetensi 
(Y) 

1. Motives,  
2. Traits,  
3. Self-Concept,  
4. Knowledge  
5. Skills.  

1,2,3  
4,5,6,7 
8,9,10 
11,12,13 
14,15,16 
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F.  Tehnik Pengumpulan Data  

Mengingat kebutuhan data penelitian meliputi data primer 

maupun data sekunder, maka untuk memperolehnya digunakan 

beberapa cara atau tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Riset Lapangan, yaitu: 

Turun langsung ke lapangan (survei) dengan melakukan wawancara 

langsung dengan Bagian Kesiswaan SMK-PP Negeri Ciganjur, 

Jakarta, dan melakukan pengambilan sampel. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

teknik: 

a) Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada 

pihak yang terkait dalam penilitian secara sistematis berdasarkan 

tujuan penulisan sebagai data pendukung. 

b) Kuesionir 

Teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang 

diajukan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan 

masalah yang akan diteliti. Teknik yang digunakan adalah analisa 

kuantitatif dengan menjelaskan indikator dari masing-masing 

variabel dengan menggunakan skala Likert. 

 

 



63 

 

(1) Apabila jawaban “SS” diberi nilai 5      = Sangat Setuju  

(2) Apabila jawaban “S” diberi nilai 4        = Setuju  

(3) Apabila jawaban “KS” diberi nilai 3      = Kurang Setuju  

(4) Apabila jawaban “TS” diberi nilai 2      = Tidak Setuju  

(5) Apabila jawaban “STS” diberi nilai 1    = Sangat Tidak Setuju  

2. Riset Kepustakaan, yaitu: 

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku, dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian 

ini, agar tujuan dari penulisan dapat tercapai dengan baik dan tepat 

sesuai dengan telaah pustaka yang ada. 

 
G.  Teknik Analisis Data.  

Pada penelitian ini dilakukan serangkaian pengkajian terhadap 

faktor-faktor yang diasumsikan terdapat pengaruh antara Disiplin 

Pamong, Kepemimpinan Pamong terhadap Peningkatan Kompetensi 

Anggota Pramuka Saka Tarunabumii. 

Data penelitian yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian 

dianalisis melalui beberapa tahapan yang dijelaskan yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Kalibrasi Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas adalah menguji apakah instrument yang 

dimaksud untuk mengukur sesuatu itu memang dapat 

mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut. 

(Burhan Nurgiyantoro, dkk, 2002:316) Uji validitas ini 

berhubungan dengan suatu pengujian butir-butir di dalam 

kuesioner yang digunakan dan penelitian menggunakan 

model (koefisien hubungan) korelasi produk moment (r), 

dimana data dapat dikatakan valid apabila memiliki rhitung > 

rtabel. Atau sebaliknya data dapat dikatakan tidak valid apabila 

memiliki rhitung < rtabel. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian apakah sebuah 

instrument dapat mengukur sesuatu yang diukur secara 

konsisten dari waktu ke waktu, dilakukan dengan 

menggunakan tehnik test retest (pengujian ulang), dengan 

mengacu pada alpha Cronbach yaitu tingkat realibilitas atau 

harga r (alpha) mencapai 0,70 (www.ats.ucla.edu/STAT/ 

SPSS). 

http://www.ats.ucla.edu/
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Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap butir 

pertanyaan, terus dilakukan sampai data atau butir 

pertanyaan dapat dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya 

didskripsikan dengan menampilkan nilai mean, median, 

modus atau mode serta varians, standar varians skewness, 

kurtosis, dan distribusi frekwensi masing-masing variabel dan 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel distribusi serta 

histogramnya. 

b. Uji Persyaratan Analisis  

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rasio 

skewness (kemiringan) dengan standar errornya dan rasio 

kurtosis (keruncingan) dengan standar errornya, apabila nilai 

rasio keduanya terletak antara -2 dan +2 maka data variabel 

tersebut adalah normal atau mengikuti distribusi normal 

(Santoso, 2000:53 dikutif dari Kuntjoro, 2003:179). 

2) Uji Homogenitas 

Uji homoginitas adalah untuk mengetahui atau menguji 

bahwa kelompok data atau varian berasal dari populasi yang 

homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan levene 

test, dimana data dapat dikatakan homogen apabila tingkat 
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signifikan > 0,05 atau sebaliknya data tidak homogen apabila 

tingkat signifikansi < 0,05. 

2. Uji Hipotesis  

a. Uji Regresi 

Regresi atau persamaan adalah suatu proses 

memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling 

mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi 

masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat 

diperkecil. Dalam analisis regresi terdapat regresi sederhana dan 

regresi berganda. 

1) Analisis Regresi Sederhana. 

Dikatakan regresi sederhana apabila variabel bebas 

jumlahnya 1 (satu). Pengujian regresi sederhana dapat 

dilakukan dengan uji keberartian dan uji linearitas. Persamaan 

regresi sederhana dinyatakan perhitungan Anova Regresi 

dapat diperoleh perhitungan angka Fhitung > Ftabel dan tingkat 

signifikansi < 0,05. 

2) Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis, dimana dinyatakan adanya pengaruh secara 

bersama-sama antara lebih dari 2 (dua) variabel bebas 

signifikan atau tidak signifikan, didalam penelitian ini 
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Pengaruh bersama-sama yaitu antara variabel Disiplin dan 

Kepemimpinan terhadap peningkatan kompetensi anggota 

pramuka saka tarunabumi. 

b. Analisis korelasi 

Analisis korelasi adalah analisis yang bersifat perhitungan 

pengaruh adanya variabel bebas yang lain seperti Disiplin 

Pamong (X1) terhadap Peningkatan Kompetensi anggota 

pramuka (Y) yang dikontrol oleh variabel bebas Kepemimpinan 

(X2) dengan dibandingkan pada korelasi yang sudah ada antara 

variabel bebas Displin anggota bebas Disiplin (X1) terhadap 

Peningkatan Kompetensi Anggota Pramuka. 

Analisis korelasi merupakan alat untuk mengetahui 

variabel mana yang pengaruhnya lebih kuat dalam hubungannya 

dengan variabel terikat Y. 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah koefisien yang menunjukkan 

besanya peranan dan kontribusi dari variabel bebas dalam 

pembentukan variabel terikat. Koefisien determinan dinyatakan 

dalam angka prosentase yang diperoleh dengan mengkuadratkan 

koefisien korelasi (r2). 
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d. Analisis Uji t 

Pengujian t, digunakan untuk menguji signifikan pengaruh 

masing-masing variabel bebas (Disiplin dan Kepemimpinan) 

terhadap variabel tidak bebas (peningkatan kompetensi 

anggota), dengan demikian dapat diketahui seberapa besar 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi anggota. 

Kaidah hasil perhitungan nilai hitung yang dihasilkan kemudian 

dibandingkan dengan nilai tabel. Pada tarif nyata sebesar alpha 

= 0,05 atau 5% dan deret derajat kebebasan (df) sebesar N-2 

setelah dibandingkan kemudian diambil keputusan dengan 

kaidah sebagai berikut: 

1) Jika nilai thitung > ttabel maka dinyatakan ada pengaruh 

signifikan. 

2) Jika nilai thitung < ttabel maka dinyatakan tidak ada pengaruh 

signifikan 

e. Analisis Uji F 

Pengujian F dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh 

antar variabel bebas dengan tidak bebas secara bersama-sama 

signifikan atau tidak signifikan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada Bab IV yaitu Hasil Penelitian ini dibahas mengenai hasil 

penelitian yang merupakan tahap akhir dari seluruh rangkuman kegiatan 

yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari pengamatan permasalahan, 

penyusunan proposal, penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, 

pengumpulan dan pengolahan data dengan menggunakan Software  SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions), hingga akhirnya sampai pada 

tahap analisis data dan penyajian hasil penelitian. Setelah hasil penelitian 

disajikan secara sistematis selanjutnya akan dijadikan dasar pedoman bagi 

penulis untuk menarik kesimpulan, dan evaluasi terhadap implikasi yang 

mungkin akan terjadi, serta untuk memberikan saran terhadap hal-hal yang 

diperlukan untuk dilakukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam bidang Pelayanan Umum. 

A. HASIL PENELITIAN 

1.  Hasil Uji Validitas 

Penulis membagikan kuesioner kepada responden sebanyak 

173 orang sebagai sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian 

ini. Data penelitian tersebut dikumpulkan serta diolah dan 

selanjutnya sebagaimana disajikan pada lampiran IV.1. Untuk 
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selanjutnya dipergunakan sebagai data mentah penelitian untuk 

diproses lebih lanjut dalam analisis penelitian. 

 Pengukuran validitas butir kuesioner penelitian ini dilakukan 

dengan melihat Koefisien Pearson Product Momment dari 173 

sampel. Dengan jumlah responden sebanyak 173 orang maka 

dengan ini rtabel korelasi product moment adalah = 0,159. 

Persyaratan validitas adalah r hitung > r tabel. Apabila persyaratan 

tersebut tidak memenuhi syarat, maka butir kuesioner harus dihapus 

dan tidak dipergunakan lagi dalam analisis lebih lanjut. Pengujian 

validitas dilakukan untuk masing-masing butir pertanyaan dari 

variabel Kompetensi (Y), Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2). Uji 

validitas penelitian ini melalui pengukuran derajat korelasi antara 

masing-masing butir pertanyaan terhadap masing-masing variabel. 

a. Variabel Kompetensi (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti tersebut pada 

lampiran IV.2a., hasil pengukuran dalam penelitian dan setelah 

membandingkan antara koefisien validitas (rhitung) dan koefisien 

validitas kriteria (rkriteria = 0,159), menunjukkan bahwa dari 16 

butir instrumen yang memenuhi syarat validitas adalah sebanyak 

15 butir terdapat 1 butir kuesioner yang  tidak valid, kuesioner 

nomor K1 sehingga didrop dan dilakukan penghitungan ulang. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan reliabilitas terhadap 15 butir 
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yang valid, dan menghasilkan koefisien reliabilitas (rhitung = 

0,8599) yang ternyata lebih besar dari koefisien reliabilitas (rkriteria 

= 0,8000). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ke 15 butir instrumen 

Variabel Kompetensi memenuhi persyaratan validitas dan 

reliabilitas, dan layak dijadikan instrumen Penelitian.  

b. Variabel Disiplin (X1) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti tersebut pada 

lampiran IV.2b., hasil pengukuran dalam penelitian dan setelah 

membandingkan antara koefisien validitas (rhitung) dan koefisien 

validitas kriteria (rkriteria = 0,159), Penelitian menunjukkan bahwa 

dari 15 buah butir instrumen yang memenuhi syarat validitas 

adalah sebanyak 14 butir terdapat 1 butir kuesioner yang  tidak 

valid, kuesioner nomor D12, sehingga didrop dan dilakukan 

penghitungan ulang. Selanjutnya dilakukan perhitungan 

reliabilitas terhadap 14 butir yang valid, dan menghasilkan 

koefisien reliabilitas (rhitung = 0,8880) yang ternyata lebih besar 

dari koefisien reliabitas (rkriteria = 0,8000). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa ke 14 butir instrumen Variabel Kepemimpinan memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas, dan layak dijadikan 

instrumen Penelitian. 
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c. Variabel Kepemimpinan (X2) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti tersebut pada 

lampiran IV.2c., hasil pengukuran dalam penelitian dan setelah 

membandingkan antara koefisien validitas (rhitung) dan koefisien 

validitas kriteria (rkriteria = 0,159), Penelitian menunjukkan bahwa 

dari 15 buah butir instrumen yang memenuhi syarat validitas 

adalah sebanyak 14 butir terdapat 1 butir kuesioner yang  tidak 

valid, kuesioner nomor P8, sehingga didrop dan dilakukan 

penghitungan ulang. Selanjutnya dilakukan perhitungan 

reliabilitas terhadap 14 butir yang valid, dan menghasilkan 

koefisien reliabilitas (rhitung = 0,9214) yang ternyata lebih besar 

dari koefisien reliabitas (rkriteria = 0,8000). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa ke 14 butir instrumen Variabel Kompetensi memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas, dan layak dijadikan 

instrumen. 

Kesimpulan dari pengujian Reliabilitas Instrumen tersebut 

dapat disajikan pada tabel IV.1 berikut : 

     Tabel IV.1 

         Tabel Summary Uji Validitas 

No Variabel Penelitian 
Rentang (Nilai terendah 

– Nilai Tertinggi) 
Koefisien  

r tabel 
 

Ket. 

1. Y (Kompetensi) 0,3262 – 0,8132 0,159 Valid 

2. X1 (Disiplin) 0,4307 – 0,7096 0,159 Valid 

3. X2 (Kepemimpinan) 0,4741 – 0,7691 0,159 Valid 

Sumber : data Diolah, sesuailampiran IV.2a., IV.2b, IV.2c : (213: Sugiyono) 
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2. Hasil Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 

sebagaimana tercantum pada lampiran IV.2a., IV.2b, dan IV.2c, 

menunjukan bahwa tingkat reliabilitas masing-masing variabel cukup 

tinggi. Untuk variabel Kompetensi (Y) diperoleh alpha = 0,8599, 

variabel Disiplin (X1) alpha = 0, 8880 dan variabel Kepemimpinan 

(X2) alpha =0,9214. Dengan demikian   r alpha dari ketiga variabel > 

r (0,8000). 

Tabel IV.2 

Tabel Summary Uji Reliabilitas 

No. Variabel Penelitian 
Alpha 

hitung 

Alpha kriteria 

1. Y (Kompetensi ) 0,8599 0,8000 

2. X1 (Disiplin ) 0,8880 0,8000 

3. X2 (Kepemimpinan ) 0,9214 0,8000 

        Sumber : Data Diolah 

B. HASIL PENGUJIAN PERSYARATAN ANALISIS 

Sebelum dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian 

dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas data yang akan 

dilakukan secara bertahap. 

1. Uji Normalitas data 

Hasil pengujian normalitas variabel Kompetensi (Y), variabel 

Disiplin (X1), dan variabel Kepemimpinan (X2), dirangkum 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.3., berikut ini: 
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Tabel IV.3. 
Uji Signifikansi Normalitas Data 

(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 

 

 
 

Data Variabel Sig.Hitung >< Sig.(0,05) Kesimpulan* 

Y 0,408 > 0,05 distribusi normal 
X1 0,390 > 0,05 distribusi normal 
X2 0,637 > 0,05 distribusi normal 

*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. …  

 

Tabel IV.3., dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, untuk 

variabel Kompetensi (Y) diperoleh Sig.hitung (= 0,408) lebih besar 

daripada  Sig.kriteria (= 0,05); Kedua, untuk variabel Disiplin (X1) 

diperoleh Sig.hitung   (= 0,390) lebih besar daripada  Sig.kriteria (= 

0,05); Ketiga, untuk variabel Kepemimpinan (X2) diperoleh Sig.hitung 

(= 0,637) lebih besar daripada  Sig.kriteria (= 0,05). Berdasarkan 

pengujian atas data-data dalam ketiga variabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki data yang 

berdistribusi normal. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

173 173 173

48.68 44.08 45.10

9.785 10.056 9.060

.068 .069 .057

.043 .069 .047

-.068 -.048 -.057

.889 .902 .744

.408 .390 .637

N

Mean

Std.  Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

KOMPETENSI

(Y) DISIPLIN (X1)

KEPEMIM

PINAN(X2)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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2. Uji Homogenitas Varians  

Varians data hasil penelitian dinyatakan homogen apabila 

diperoleh tingkat signifikansi > 0,05. 

a. Test homogenitas varians X1 

Dari perhitungan dengan menggunakan levene test, 

sesuai pada lampiran IV.4 dapat diperoleh perhitungan sebagai 

berikut. 

Tabel IV.4 

Homogenitas Variabel Disiplin (X1) 

 

Dari data Tabel IV.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa 

tingkat signifikansi adalah Sig 0,066 > 0,05, artinya bahwa 

varians homogen, dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut. 

b. Test Homogenitas Varians X2 

Dari perhitungan dengan menggunakan levene test, 

sesuai pada lampiran IV.5 dapat di peroleh perhitungan sebagai 

berikut: 

Test of Homogeneity of Variances

KOMPETENSI (Y)

1.461 35 133 .066

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
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Tabel IV.5 

Homogenitas Variabel Kepemimpinan (X2) 

                      

                                                

 

Dari data Tabel IV.5. tersebut diatas menunjukkan bahwa 

tingkat signifikan adalah Sig (0,062) > 0,05, artinya bahwa 

varians homogen dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut. 

 

  

C. DESKRIPSI DATA 

Hasil penelitian tiga variabel penelitian disajikan dalam bentuk 

data skor, yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu Kompetensi dan 

dua variabel bebas yaitu Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2). 

Sedangkan jumlah data yang akan dianalisis berasal dari kuesioner yang 

dibagikan kepada  sebanyak 173 responden. data yang akan di 

deskripsikan dalam pembahasan ini merupakan data-data obyektif yang 

dijaring dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang 

valid dan reliabel. Instrumen untuk variabel Kompetensi (Y) adalah 16 

butir (15 valid); instrumen untuk variabel Disiplin (X1) adalah 15 butir 

(14 valid); dan instrumen untuk Kepemimpinan (X2) adalah 15 butir    

Test of Homogeneity of Variances

KOMPETENSI (Y)

1.506 29 137 .062

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.

   Sumber : Data diolah dengan SPSS, Lampiran IV.4 



77 

 

 

 

(14 valid). Sebanyak 173 orang responden telah memberikan 

tanggapan-tanggapan mereka secara obyektif, sehingga data-data yang 

diperoleh dari sebanyak 173 orang responden itulah yang akan dijadikan 

dasar pengukuran terhadap masing-masing variabel penelitian.  

Selanjutnya, untuk lebih memberikan gambaran mengenai 

dasar pengukuran dari masing-masing variabel penelitian, dalam 

penelitian ini dilakukan pengukuran variabel penelitian menggunakan 

skala Likert  terhadap data yang masih berupa skala ordinal. Melalui 

skala Likert ini, masing-masing variabel penelitian dapat dinyatakan 

dalam ukuran tertentu,  dan yang lebih penting adalah bahwa ukuran 

tersebut dapat dikuantitatifkan. Pada skala pengukuran ini, setiap 

tanggapan atau sikap terhadap suatu obyek tertentu diberikan skala 

kontinum mulai dari skor 1 sampai dengan skor 5. Skor-skor ini sebagai 

skala ukur yang mewakili tanggapan-tanggapan atau sikap yang bersifat 

“sangat tidak setuju”, “tidak setuju”,  “kurang setuju”, “setuju”, hingga 

“sangat setuju ”. Berdasarkan pen-skala-an seperti ini, akan terdapat 

skor minimum dan skor maksimum, yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: Pertama, untuk variabel Kompetensi (Y) dengan 15 butir valid 

dari instrumen diperoleh skor minimum  = 1 X 15 = 15, dan skor 

maksimum = 5 X 15 = 65; Kedua, untuk variabel Disiplin (X1) dengan 

14 butir valid dari instrumen diperoleh skor minimum = 1 X 14 = 14, 

dan skor maksimum = 5 X 14= 70; dan Ketiga, untuk variabel 
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Kepemimpinan (X2) dengan 14 butir valid dari instrumen diperoleh skor 

minimum = 1 X 14 = 14, dan skor maksimum = 5 X 14= 70. 

Pendeskripsian data hasil penelitian yang dilakukan di sini tidak 

lain adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa data-data 

tersebut menujukkan sifat-sifat atau kecenderungan-kecenderungan 

tertentu. Dalam pengujian statistik selanjutnya, sangat dipersyaratkan 

bahwa data-data yang akan dianalisis menggunakan alat statistik harus 

memenuhi persyaratan di mana salah satunya adalah bahwa data 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, agar pendeskripsian data dapat 

memberi gambaran mengenai kecenderungan-kecenderungan tertentu, 

dan memenuhi persyaratan normalitas data, maka pendeskripsian data 

ini akan dimulai dari analisis kecenderungan memusat (central 

tendency) berupa rata-rata mean, median, mode; distribusi 

(distribution) berupa skewness dan kurtosis; dan distribusi frekwensi 

beserta grafik histogram dan kurva normal. Adapun langkah-langkah 

pendeskripsian data tersebut secara bertahap dimulai dari varibabel 

Kompetensi (Y), variabel Disiplin (X1), dan variabel Kepemimpinan (X2). 

 

1.  Variabel Kompetensi (Y) 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpul data tentang variabel Kompetensi (Y), sesuai pada 

lampiran IV.3a skor terendah (minimum) adalah 23 dan skor 
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tertinggi (maksimum) 70 dengan rentang sebesar 47 sedangkan 

jumlah data  sebanyak 173. 

a.  central tendency 

Dari hasil pengolahan data pada lampiran IV.3a diperoleh 

angka-angka sebagai berikut : 

Mean : 48,68 

Median : 49,00 

Modus : 45 

Melihat letak mean, median dan modus berdekatan, 

diharapkan distribusi populasinya masih menyebar normal. 

Perhitungan keragaman atau variasi menghasilkan varians 

sebesar 95,741 dan standart deviasi atau simpangan baku 9,785. 

b. Distribusi frekuensi  

Dari data-data penelitian yang dilakukan dapat disajikan 

distribusi frekuensi dalam bentuk tabel IV.6. Distribusi frekuensi 

data-data penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah 

ini: 
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Tabel IV.6 

Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi  

No. Kelas Interval Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

22,5 – 27,5 

27,6 – 32,5 

32,6 – 37,5 

37,6 – 42,5 

42,6 – 47,5 

47,6 – 52,5 

52,6 – 57,5 

57,6 – 62,5 

62,6 – 67,5 

67,6 – 72,5 

6 

9 

7 

15 

41 

37 

29 

20 

9 

3 

3.5 

5.2 

4.0 

8.7 

23.7 

21.4 

16.8 

11.6 

5.2 

1.7 

 Jumlah 173 173% 

       Sumber : Data Diolah 

Tabel distribusi tersebut diatas apabila dituangkan dalam 

bentuk grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini. 

   

Gambar IV.1 : Gambar Histogram  

Kompetensi (Y) 

             Sumber : SPSS, Lampiran IV.3a 

KOMPETENSI (Y)

70.065.060.055.050.045.040.035.030.025.0

KOMPETENSI (Y)

F
re

q
u
e
n
c
y

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 9.78  

Mean = 48.7

N = 173.003

9

20

29

34

41

15

7
9

6
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Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis dari data 

tersebut memberikan hasil sebagai berikut : 

Skewness  :  - 0,345 

Kurtosis  :  - 0,082 

Angka skewness tersebut memberikan makna kurva 

distribusi mempunyai kemiringan negatif sehingga ekornya 

menjulur atau membesar kekanan. Kurtosis sebesar - 0,082 

berarti cenderung mendekati 0. Hal ini memberi makna bahwa 

kurvanya merupakan distribusi sedang atau platikurtik. 

c.   Analisis Indikator 

                    Tabel IV.7 

                     Analisis Nilai Tiap Indikator  

    Variabel Kompetensi  

 

No. Indikator Nilai 

1. Motif 573.5 

2. Karakter 496.8 

3. Konsep Diri 645.0 

4. Pengetahuan 555.7 

5. Ketrampilan 562.0 
     Sumber : data dioleh, Lampiran IV.1a.1 

 

Dilakukan analisis indikator pada variabel Kompetensi (Y), 

sesuai pada lampiran IV.1 yaitu dilakukan perhitungan nilai rata-

rata (avarage) dari butir-butir indikator yang valid, memberikan 
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hasil bahwa indikator dari variabel Kompetensi dengan responden 

173 yaitu indikator Konsep Diri, mempunyai nilai tertinggi yaitu 

645,0 dibanding empat indikator lainnya yaitu Motif, Karakter, 

Konsep Diri, Pengetahuan, Ketrampilan. 

Meskipun indikator Karakter mempunyai nilai paling 

rendah 496,8 tetapi indikator lainnya bergerak saling berdekatan. 

2.   Variabel Disiplin (X1) 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpul data tentang variable Disiplin (X1), sesuai pada lampiran 

IV.3b skor terendah (minimum) adalah 20 dan skor tertinggi 

(maksimum)  69 dengan range sebesar 49 sedangkan jumlah data 

sebanyak 173. 

a.  central tendency 

Dari hasil pengolahan data pada lampiran IV.3b diperoleh  

angka-angka sebagai berikut: 

Mean : 44,08 

Median : 43,00 

Modus : 43 

Melihat letak mean, median dan modus berdekatan, 

diharapkan distribusi populasinya masih menyebar normal. 
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Perhitungan keragaman atau variasi menghasilkan varians 

sebesar 101,116 dan standar deviasi atau simpangan baku 

10,056. 

b. Distribusi frekuensi 

Dari data-data penelitian yang dilakukan dapat disajikan 

distribusi frekuensi dalam bentuk tabel IV.3b. Distribusi frekuensi 

data-data penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah 

ini: 

                    Tabel IV.8 

  Distribusi Frekuensi Skor Disiplin  

 

No. Kelas Interval Frekuensi Absolut 
Frekuensi Relatif 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

17,5 – 22,5 

22,6 – 27,5 

27,5 – 32,5 

32,6 – 37,5 

37,5 – 42,5 

42,6 – 47,5 

47,6 – 52,5 

52,6 – 57,5 

57,6 – 62,5 

62,6 – 67,5 

67,6 – 72,5 

1 

8 

11 

22 

29 

33 

32 

20 

9 

5 

1 

0.6 

4.6 

6.4 

12.7 

16.8 

19.1 

18. 5 

11.6 

5.2 

2.9 

0.6 

 Jumlah 173 100,0 % 

 Sumber : Data Diolah 
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Tabel distribusi tersebut diatas apabila dituangkan dalam 

bentuk grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini : 

  

                     Gambar IV.2 : Gambar Histogram Disiplin (X1) 

                            Sumber : SPSS, Lampiran IV.3b 
 
 

 
Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis dari data 

tersebut memberikan hasil sebagai berikut : 

Skewness :  - 0,021 

Kurtosis  :  - 0,313 

Angka skewness tersebut memberikan makna kurva 

distribusi mempunyai kemiringan negatif sehingga ekornya 

menjulur kekanan. Kurtosis sebesar - 0,313 berarti mendekati 0,5. 

Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi 

Sedang atau Mesokurtik. 
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c.  Analisis Indikator 

               Tabel IV.9 

                     Analisis Nilai Tiap Indikator  

 Variabel Disiplin  

 
 

 No. 
Indikator Nilai 

1. Ketaatan Pada Peraturan Dan 

Tata Tertib 
441.0 

2. Peraturan Organisasi 581.3 

3. Ketentuan Yang Diberikan 

Kepada Anggota 
564.7 

4. Penerapan Sangsi 597.7 

        Sumber : data dioleh, Lampiran IV.1 

 

Dilakukan analisis indikator pada variabel Disiplin (X1), 

sesuai pada lampiran IV.1 yaitu dilakukan perhitungan nilai rata-

rata (avarage) dari butir-butir indikator yang valid yang 

memberikan hasil bahwa indikator variabel Disiplin dengan 

responden 173 yaitu indikator Penerapan Sangsi mempunyai nilai 

tertinggi yaitu 597,7 dibanding indikator lainnya, Ketaatan Pada 

Peraturan Dan Tata Tertib, Peraturan Organisasi, Ketentuan Yang 

Diberikan Kepada Anggota, Penerapan Sangsi. 

Perhitungan diatas memberikan penilaian bahwa untuk 

variabel Disiplin tiap indikator memiliki pengaruh yang sama kuat. 

Tidak ada yang bernilai ekstrim atau terlalu tinggi. Semua 

indikator memiliki nilai yang berdekatan, meskipun indikator 
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Ketaatan Pada Peraturan Dan Tata Tertib mempunyai nilai paling 

rendah yaitu 441.0. 

3.  Variabel Kepemimpinan (X2) 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpul data tentang variabel Kepemimpinan (X2), sesuai pada 

lampiran IV.1 skor terendah (minimum) adalah 25 dan skor tertinggi 

(maksimum) 65 dengan range  sebesar 40 sedangkan jumlah data 

sebanyak 173. 

a.  central tendency 

Dari hasil pengolahan data pada lampiran IV.3c diperoleh  

angka-angka sebagai berikut: 

Mean : 45,10 

Median : 45,00 

Modus : 44 

Melihat letak mean, median dan modus berdekatan, dan 

diharapkan distribusi populasinya masih menyebar normal. 

Perhitungan keragaman atau variasi menghasilkan varians 

sebesar 82,082 dan standar deviasi atau simpangan baku 9,060. 

b. Distribusi frekuensi  

Dari data-data penelitian yang dilakukan dapat disajikan 

distribusi frekuensi dalam bentuk tabel IV.10. Distribusi frekuensi 
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data-data penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah 

ini : 

Tabel IV.10 

Distribusi Frekuensi Skor Kepemimpinan  

No. Kelas Interval Frekuensi Absolut Frekuensi 
Relatif (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

23,75 – 26,25 

26,25 – 28,75 

28,76 – 31,25 

31,26 – 33,75 

33,76 – 36,25 

36,26 – 38,75 

38,76 – 41,25 

41,26 – 43,75 

43,76 – 46,25 

46,26 – 48,75 

48,76 – 51,25 

51,26 – 53,75 

53,76 – 56,25 

56,26 – 58,75 

58,76 – 61,25 

61,26 – 63,75 

63,76 – 66,25 

1 

8 

5 

7 

9 

8 

17 

19 

31 

10 

17 

7 

20 

9 

1 

5 

1 

0.6 

4.6 

2.9 

4.0 

5.2 

4.6 

9.8 

11.0 

17.9 

5.8 

9.8 

4.0 

11.6 

5.2 

0.6 

2.9 

0.6 

 Jumlah 173 173 % 

 Sumber : Data Diolah 
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Tabel distribusi tersebut diatas apabila dituangkan dalam 

bentuk grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini: 

  

 Gambar IV.3 : Gambar Histogram Kepemimpinan (X2) 

      Sumber : SPSS, Lampiran IV.3a 
 

 

Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis dari data 

tersebut memberikan hasil sebagai berikut : 

Skewness :       - 0,100 

Kurtosis  :       - 0,559 

Angka skewness tersebut memberikan makna kurva 

distribusi mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya 

menjulur atau membesar kekiri. Kurtosis sebesar - 0,559 berarti 

cenderung mendekati 0,5. Hal ini memberi makna bahwa 

kurvanya merupakan distribusi cenderung sedang atau 

Mesokurtik. 
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c.   Analisis Indikator 

 

 Tabel IV.11 

                 Analisis Nilai Tiap Indikator  

 Variabel Kepemimpinan  

No. Indikator Nilai 

1. Kemandirian 582.7 

2. Kemampuan 538.7 

3. Kemauan 464.5 

4. Tanggung Jawab 571.3 

5. Sikap 603.7 

  Sumber : data diolah, Lampiran IV.1 

 

Dilakukan analisis indikator pada variabel Kepemimpinan 

(X2), sesuai pada lampiran IV.1 yaitu dilakukan perhitungan nilai 

rata-rata (avarage) dari butir-butir indikator yang valid yang 

memberikan hasil bahwa indikator variabel Kepemimpinan 

dengan responden 173 maka indikator Sikap mempunyai nilai 

tertinggi yaitu 603,7 dibandingkan dua indikator lainnya yaitu, 

Kemandirian, Kemampuan, Kemauan, Tanggung Jawab, Sikap. 

Perhitungan di atas memberikan penilaian bahwa untuk 

variabel Kepemimpinan untuk tiap-tiap indikator memiliki 

pengaruh yang berbeda ada yang kuat dan ada yang lemah. 

tetapi Kemauan  mempunyai nilai paling rendah yaitu 464,5. 
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D.  ANALISIS HASIL PENELITIAN 

1. Hipotesis I :   Terdapat pengaruh Disiplin Pamong 

terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota 

Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri 

Ciganjur Jakarta. 

 

 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS 

pada lampiran IV.6 didapat hasil angka-angka sebagai berikut: 

a.  Persamaan Regresi 

Lampiran IV.6 pada tabel IV.11, mengungkap bahwa dari hasil 

pengolahan dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh 

Hubungan fungsional antara variabel Disiplin (X1) dan variabel 

Kompetensi (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier yaitu 

sebagai berikut Ŷ = 14,667 + 0,772 X1.  

 

Tabel IV.12 

Persamaan Regresi Ŷ = 14,667 + 0,772 X1 

 

  Sumber : Data Diolah SPSS, Lampiran IV.5 

  

 

Coefficientsa

14.667 2.049 7.160 .000

.772 .045 .793 17.028 .000 1.000 1.000

(Constant)

DISIPLIN (X1)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  KOMPETENSI (Y)a. 
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Dengan demikian dilakukan pengujian Keberartian dan 

Linieritas untuk mengetahui bahwa persamaan regresi dapat 

digunakan karena telah memenuhi syarat yaitu mempunyai 

keberartian dan hubungan yang linier yaitu sebagai berikut : 

1)  Uji Keberartian Regresi 

Dalam pengujian ini adalah apabila hasil penelitian 

dianggap jika F hitung < F tabel, maka  Hipotesis diterima. Begitu 

pula jika F hitung > F tabel, maka Hipotesis ditolak. Oleh karena 

itu persamaan regresi adalah linear. 

Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model 

persamaan regresi dinyatakan signifikan jika Fhitung > F table 

atau tingkat signifikansi < 0,05. 

Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan 

SPSS menghasilkan perhitungan seperti table dibawah ini. 

 

Tabel IV.13 

Uji Keberartian Regresi Ŷ = 14,667 + 0,772 X1 

 

     Sumber : data diolah, Lampiran IV.5 

ANOVAb

10358.407 1 10358.407 289.942 .000a

6109.108 171 35.726

16467.514 172

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DISIPLIN (X1)a. 

Dependent Variable: KOMPETENSI (Y)b. 



92 

 

 

 

Berdasarkan pada Tabel IV.13 diatas maka 

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (289,942) > 

Ftabel (3,896) dengan tingkat signifikansi (0,000) < 0,05. 

dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi Ŷ = 14,667 + 0,772 X1 adalah (berarti) signifikan. 

2) Uji Linearitas Regresi 

Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 

Ho : koefisien regresi linear. 

H1 : Koefisien regresi tidak linear. 

Jika F hitung < F table , Ho diterima. 

Jika F hitung > F table, Ho ditolak. 

Lampiran IV.5, mengandung pengujian linearitas 

persamaan regresi menggunakan analisis dengan uji F dan 

signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan linear jika F 

hitung < F tabel atau tingkat signifikansi > 0,05. 

Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan 

angka sebagai berikut: 

Tabel IV.14 

Uji Linearitas Regresi Ŷ = 14,667 + 0,772 X1 

 

Sumber: Data diolah, Lampiran IV.5  

ANOVA Table

11705.450 39 300.140 8.383 .000

10358.407 1 10358.407 289.301 .000

1347.043 38 35.448 .990 .496

4762.065 133 35.805

16467.514 172

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

KOMPETENSI (Y)

* DISIPLIN (X1)

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.



93 

 

 

 

Berdasar pada tabel IV.14 tersebut diatas 

menunjukkan bahwa Fhitung (0,990) < F table (1,495) dan 

tingkat signifikansi (0,496) > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan  bahwa persamaan regresi Ŷ = 14,667 + 0,772 

X1 adalah linear.  

 Dengan demikian dari hasil pengujian keberartian dan 

linieritas di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan 

fungsional antara variabel Disiplin (X1) dan variabel 

Kompetensi (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier 

yaitu  Ŷ = 14,667 + 0,772 X1, adalah signifikan (berarti) dan 

hubungan yang linier, yang artinya bahwa persamaan regresi 

tersebut dapat digunakan sebagai hasil penelitian yang dapat 

digunakan sebagai acuan. Persamaan regresi tersebut 

menunjukkan bahwa pada angka konstansta Kompetensi 

sebesar 14,667. Artinya Setiap penambahan satu satuan 

Disiplin akan berpengaruh meningkatkan Kompetensi sebesar 

0,772 satuan. 

b. Korelasi 

Selanjutnya, untuk mengetahui sifat hubungan dan 

kekuatan hubungan antara variabel Disiplin (X1) dan variabel 

Kompetensi (Y), dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 
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Perhitungan korelasi dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini : 

Tabel IV.15 

Korelasi Disiplin (X1) dengan  

Kompetensi (Y) 

 

               Sumber : data diolah, Lampiran IV.5 

Tabel IV.15 tersebut diatas menunjukkan bahwa angka 

korelasi (ry1) antara Disiplin (X1) dengan Kompetensi (Y) adalah 

0,793. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi untuk 

mengetahui sifat hubungan yaitu sebagai berikut: 

 

Uji Signifikansi Korelasi 

Pengujian koefisien korelasi dilakukan melalui uji keberartian 

korelasi dengan menggunkan uji t. Uji t ini digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas. Dilakukan terhadap hasil perhitungan korelasi 

tersebut Uji t signifkansi dilakukan dengan olah data menggunakan 

SPSS menghasilkan data sebagaimana terdapat pada lampiran IV.6, 

Correlations

1.000 .793

.793 1.000

. .000

.000 .

173 173

173 173

KOMPETENSI (Y)

DISIPLIN (X1)

KOMPETENSI (Y)

DISIPLIN (X1)

KOMPETENSI (Y)

DISIPLIN (X1)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

KOMPETENSI

(Y) DISIPLIN (X1)
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dimana diperoleh angka t hitung (17,028) > t tabel (2,604) dan angka 

signifikansi (0,000) < 0,05.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angka korelasi 

0,793 adalah hubungan positif antara Disiplin (X1) dengan Kompetensi 

(Y) dengan tingkat kuat.  Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa 

korelasi antara Disiplin dengan Kompetensi (Y) adalah sangat berarti 

(signifikan). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada 

tingkat respon yang kuat, tetapi apabila variabel Disiplin (X1) naik, 

maka variabel Kompetensi (Y) juga naik. Sebaliknya, apabila variabel 

Disiplin (X1) turun, maka variabel Kompetensi (Y) juga turun. 

c. Koefisien determinasi 

Korelasi antara variable Disiplin (X1) dengan variabel 

Kompetensi (Y) adalah 0,793. Dengan demikian koefisien determinasi 

adalah ry1
2 = 0,793 = 0,629 x 173 = 62,9%. 

 
 

Tabel IV.16 

Koefisien determinasi Disiplin (X1)  

terhadap  Kompetensi (Y) 

 

Sumber : data diolah, lampiran IV.5. 
 

Measures of Association

.793 .629 .843 .711
KOMPETENSI (Y)

* DISIPLIN (X1)

R R Squared Eta Eta Squared
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Angka koefisien dterminasi tersebut mengandung makna 

bahwa 62,9% dari Kompetensi ditentukan oleh variabel Disiplin, 

sedangkan 37,1% lainnya ditentukan oleh faktor lainnya. 

d. Korelasi Parsial 

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh independen variabel 

X1 dan X2 secara partial terhadap dependen variabel Y dalam 

persamaan regresi linear berganda, maka harus dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan metode statistik. 

Korelasi antara variabel Disiplin (X1) dengan variabel 

Kompetensi (Y) adalah 0,7930, sebagaimana terdapat pada 

Lampiran IV.9, menghasilkan korelasi parsial 0,5892. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Disiplin (X1) dengan 

variabel Kompetensi (Y) turun sebesar 0,2030, bila dikontrol oleh 

Kepemimpinan (X2). 

2. Hipotesis II :   Terdapat pengaruh Kepemimpinan Pamong 

terhadap Peningkatan Kompetensi Anggota 

Pramuka Saka Tarunabumi di SMK-PP Negeri 

Ciganjur Jakarta 

 

 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS 

pada lampiran IV.7. didapat hasil angka-angka sebagai berikut: 
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a. Persamaan Regresi 

Diperoleh angka persamaan regresi, sebagaimana pada 

lampiran IV.5 B.2, mengungkap bahwa dari hasil pengolahan 

dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh Hubungan 

fungsional antara variabel Kepemimpinan (X2) dan variabel 

Kompetensi (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier yaitu 

sebagai berikut :  Ŷ = 13,438+ 0,781X2.  

Tabel IV.17 

Persamaan Regresi Ŷ = 13,438+ 0,781 X1 

 

   Sumber : data diolah, Lampiran IV.5 

 

Dengan demikian dilakukan pengujian Keberartian dan 

Linieritas untuk mengetahui bahwa persamaan regresi dapat 

digunakan karena telah memenuhi syarat yaitu mempunyai 

keberartian dan hubungan yang linier yaitu sebagai berikut: 

 1)  Uji Keberartian Regresi 

Dalam pengujian ini adalah apabila hasil penelitian 

dianggap jika F hitung < F tabel, maka  Hipotesis diterima. Begitu 

pula jika F hitung > F tabel, maka Hipotesis ditolak. Oleh karena itu 

persamaan regresi adalah linear. 

Coefficientsa

13.438 2.623 5.124 .000

.781 .057 .724 13.705 .000 1.000 1.000

(Constant)

KEPEMIMPINAN(X2)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: KOMPETENSI (Y)a. 
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Uji keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model 

persamaan regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau 

tingkat signifikansi  < 0,05. 

Perhitungan Anova Regrasi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini: 

 

Tabel IV.18 

Uji Keberartian Regresi Ŷ = 13,438+ 0,781 X1 

 

    Sumber : Data diolah, Lampiran IV.5 

 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa  F hitung 

(187,835) > F tabel (3,896) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulan bahwa persamaan 

regresi Ŷ = 13,438+ 0,781 X2  adalah (berarti) signifikan. 

 

 

 

 

ANOVAb

8620.046 1 8620.046 187.835 .000a

7847.469 171 45.892

16467.514 172

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN(X2)a. 

Dependent Variable: KOMPETENSI (Y)b. 
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  2) Uji Linearitas Regresi 

Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah : 

H0 : koefisien regresi linear. 

H1 : koefisien regresi tidak linear. 

Jika F hitung < F tabel, H0 diterima. 

Jika F hitung > F tabel, H0 ditolak. 

Sebagaimana ditetapkan pada lampiran IV.5, Pengujian 

linearitas persamaan regresi menggunakan analisis dengan uji F 

dan signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan linear jika   

F hitung < F tabel atau tingkat signifikansi > 0,05. 

Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan 

angka sebagai berikut : 

 

Tabel IV.19 

Uji Linearitas Regresi Ŷ = 13,438+ 0,781 X1 

 

  Sumber : data diolah, Lampiran IV.5. 

 

 

 

ANOVA Table

10296.229 35 294.178 6.531 .000

8620.046 1 8620.046 191.361 .000

1676.183 34 49.300 1.094 .349

6171.286 137 45.046

16467.514 172

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

KOMPETENSI (Y) *

KEPEMIMPINAN(X2)

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F 

hitung (1,094) < F tabel (1,515) dan tingkat signifikansi (0,349) > 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bawa persamaan regresi  Ŷ = 

13,438+ 0,781 X2 adalah linear. 

Dengan demikian dari hasil pengujian keberartian dan 

linieritas di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan fungsional 

antara variabel Kepemimpinan (X2) dan variabel Kompetensi (Y) 

ditunjukkan oleh persamaan regresi linier yaitu Ŷ = 13,438+ 0,781 

X2, adalah signifikan (berarti) dan hubungan yang linier, yang artinya 

bahwa persamaan regresi tersebut dapat digunakan sebagai hasil 

penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan. Persamaan regresi 

tersebut menunjukkan bahwa pada angka konstansta Kompetensi 

sebesar 13,438. Artinya Setiap penambahan satu satuan 

Kepemimpinan akan berpengaruh meningkatkan Kompetensi 

sebesar 0,781 satuan. 

 

b. Korelasi 

Selanjutnya, untuk mengetahui sifat hubungan dan kekuatan 

hubungan antara variabel Kepemimpinan (X2) dan variabel 

Kompetensi (Y), dapat dijelaskan sebagai berikut ini : 

Perhitungan korelasi dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 
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 Tabel IV.20  

Korelasi Kepemimpinan (X2)  

terhadap Kompetensi (Y) 

 

               Sumber : data diolah, Lampiran IV.5  

 

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi (ry2) 

antara Kepemimpinan (X2) dengan Kompetensi (Y) adalah 0,724. 

Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi untuk 

mengetahui sifat hubungan yaitu sebagai berikut:  

Uji Signifikansi Korelasi 

Pengujian koefisien korelasi dilakukan melalui uji keberartian 

korelasi dengan menggunakan uji t. Uji t ini digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas. 

Dilakukan terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut Uji 

Signifikansi dengan menggunakan SPSS menghasilkan data 

sebagaimana terdapat pada tabel IV.10 (Lampiran IV.7), diperoleh 

angka t hitung (13,705) > t tabel (2,604)  dan angka signifikan (0,000) 

Correlations

1.000 .724

.724 1.000

. .000

.000 .

173 173

173 173

KOMPETENSI (Y)

KEPEMIMPINAN(X2)

KOMPETENSI (Y)

KEPEMIMPINAN(X2)

KOMPETENSI (Y)

KEPEMIMPINAN(X2)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

KOMPETENSI

(Y)

KEPEMIM

PINAN(X2)
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< (0,05). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angka korelasi 

0,724 adalah hubungan positif antara Kepemimpinan (X2) dengan 

Kompetensi kerja (Y) dengan tingkat kuat.  Dari hasil uji t di atas 

menunjukkan bahwa korelasi antara Kepemimpinan (X2) dengan 

Kompetensi (Y) adalah sangat berarti (signifikan). Hubungan 

tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat respon yang sedang, 

tetapi apabila variabel Kepemimpinan (X2) naik, maka variabel 

Kompetensi (Y) juga naik. Sebaliknya, apabila variabel 

Kepemimpinan (X2) turun, maka variabel Kompetensi (Y) juga turun. 

c. Koefisien Determinasi 

 Korelasi antara variabel Kepemimpinan (X2) dengan variabel 

Kompetensi (Y) adalah 0,724. Dengan demikian koefisien 

determinasi adalah ry2
2 = 0,7242 = 0,523 x 173 = 52,3%. 

 

Tabel IV.21 

Koefisien determinasi Kepemimpinan (X2) terhadap  

Kompetensi (Y) 
 

 

                   Sumber : Data Diolah, lampiran IV.7 

 

Measures of Association

.724 .523 .791 .625
KOMPETENSI (Y) *

KEPEMIMPINAN(X2)

R R Squared Eta Eta Squared
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Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna 

bahwa 52,3% dari Kompetensi ditentukan oleh variabel Disiplin , 

sedangkan 47,7% lainnya ditentukan oleh faktor lainnya. 

d. Korelasi Parsial 

Untuk mengatahui signifikansi pengaruh independen variabel 

X1 dan X2 secara partial terhadap dependen variabel Y dalam 

persamaan regresi linear berganda, maka harus dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan metode statistik parsial. 

Korelasi antara variabel Kepemimpinan (X2) dengan variabel 

Kompetensi (Y) adalah 0,7240. Sebagaimana terdapat pada 

Lampiran IV.9, menghasilkan korelasi parsial 0,4018. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Kepemimpinan (X2) 

dengan variabel Kompetensi (Y) turun sebesar 0,4010, bila dikontrol 

oleh Disiplin (X1). 

 

3. Hipotesis III : Terdapat pengaruh Disiplin dan 

Kepemimpinan Pamong secara 

bersama-sama terhadap Peningkatan 

Kompetensi Anggota Pramuka Saka 

Tarunabumi di SMK-PP Negeri Ciganjur 

Jakarta. 

 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS 

pada lampiran IV.8. didapat hasil angka-angka sebagai berikut: 
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a. Persamaan Regresi 

Diperoleh sebagaimana pada Lampiran IV.8., mengungkap 

bahwa dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS dapat 

diperoleh Hubungan fungsional antara variabel Disiplin (X1) dan 

Kepemimpinan (X2) dengan variabel Kompetensi (Y) ditunjukkan 

oleh persamaan regresi linier yaitu sebagai berikut : Ŷ = 8,193 + 

0,546 X1 + 0,364 X2.  

 

Tabel IV.22 

Persamaan Regresi Berganda 

Ŷ = 8,193+ 0,546 X1 + 0,364 X2 

 

   Sumber : data diolah, Lampiran IV.8 

 

Dengan demikian dilakukan pengujian Keberartian untuk 

mengetahui bahwa persamaan regresi dapat digunakan karena telah 

memenuhi syarat yaitu mempunyai keberartian yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

Coefficientsa

8.193 2.196 3.732 .000

.546 .057 .561 9.509 .000 .526 1.901

.364 .064 .337 5.721 .000 .526 1.901

(Constant)

DISIPLIN (X1)

KEPEMIMPINAN(X2)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: KOMPETENSI (Y)a. 
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1) Uji Keberartian Regresi Berganda 

Dalam pengujian ini adalah apabila hasil penelitian dianggap 

jika F hitung < F tabel ,maka  Hipotesis diterima. Begitu pula jika F hitung 

> F tabel, maka Hipotesis ditolak. Oleh karena itu persamaan regresi 

adalah linear. 

Uji keberartian persamaan regresi sederhana menggunakan 

analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan regresi 

dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  < 

0,05. 

Perhitungan Anova Regrasi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 

 

Tabel IV.23 

Uji Keberartian Regresi Berganda  

Ŷ = 8,193+ 0,546 X1 + 0,364 X2 

 

  Sumber : Data diolah, Lampiran IV.8 

 
 
 
 

ANOVAb

11344.668 2 5672.334 188.235 .000a

5122.846 170 30.134

16467.514 172

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN(X2), DISIPLIN (X1)a. 

Dependent Variable: KOMPETENSI (Y)b. 
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Perhitungan pada tabel IV.23 tersebut menunjukkan bahwa  

Fhitung (188,235) > F tabel (3,049) dengan tingkat signifikansi 0,000 

< 0,05. Dengan demikian dapat disimpulan bahwa persamaan 

regresi berganda  Ŷ = 8,193+ 0,546 X1 + 0,364 X2  adalah 

signifikan dan persamaan regresi berganda dinilai (berarti) 

signifikan atau mempunyai keberartian. 

Dengan demikian dari hasil pengujian keberartian di atas 

dapat disimpulkan bahwa Hubungan fungsional antara variabel 

Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2) dengan variabel Kompetensi 

(Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier yaitu Ŷ = 8,193+ 

0,546 X1 + 0,364 X2, adalah signifikan (berarti), yang artinya 

bahwa persamaan regresi tersebut dapat digunakan sebagai hasil 

penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan. Persamaan regresi 

tersebut menunjukan bahwa Angka regresi tersebut menunjukkan 

bahwa tanpa Disiplin dan Kepemimpinan diperoleh angka konstanta 

Kompetensi sebesar 8,193. sementara itu setiap penambahan satu 

satuan Disiplin akan meningkatkan sebesar 0,546 atau Kompetensi 

dan penambahan satu satuan X2 akan meningkatkan 0,364 satuan 

variabel Kompetensi, angka regresi tersebut menunjukkan bahwa 

Disiplin dan Kepemimpinan berpengaruh secara bersama – sama 

terhadap Kompetensi. 
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b. Korelasi 

Selanjutnya, untuk mengetahui sifat hubungan dan kekuatan 

hubungan antara variabel Disiplin (X1) dan variabel Kompetensi 

(Y), dapat dijelaskan sebagai berikut ini : 

Perhitungan korelasi dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel IV.24 

Korelasi  Berganda Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2)  

terhadap Kompetensi (Y) 

 

  Sumber : data diolah, Lampiran IV.8 

 

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi (ry2) 

antara Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2) dengan Kompetensi (Y) 

adalah Ry12= 0,830. 

  

Model Summaryb

.830a .689 .685 5.489 .689 188.235 2 170 .000 1.979

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN(X2),  DISIPLIN (X1)a. 

Dependent Variable:  KOMPETENSI (Y)b. 
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 Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi untuk 

mengetahui sifat hubungan yaitu sebagai berikut:  

Uji Signifikansi Korelasi 

Dilakukan terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut Uji 

Signifikansi dengan menggunakan SPSS menghasilkan data 

sebagaimana terdapat pada tabel IV.22 (Lampiran IV.8), diperoleh 

angka F hitung (188,235) > F tabel (3,049) dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angka 

korelasi 0,830 adalah hubungan positif antara Disiplin (X1) dan 

Kepemimpinan (X2) dengan Kompetensi kerja (Y) dengan sedang. 

Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa korelasi antara Disiplin 

(X1) dan Kepemimpinan (X2) dengan Kompetensi (Y) adalah 

sangat berarti (signifikan). Dengan tingkat kuat, Hubungan 

tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat respon yang kuat, 

yaitu secara bersama-sama apabila variabel Disiplin (X1) dan 

Kepemimpinan (X2) naik, maka variabel Kompetensi (Y) juga naik. 

Sebaliknya, apabila variabel Disiplin (X1) dan Kepemimpinan (X2)  

turun, maka variabel Kompetensi (Y) juga turun. 

 

c. Koefisien Determinasi 

Korelasi antara variabel Disiplin (X1), Kepemimpinan (X2)  

secara bersama – sama dengan variabel Kompetensi (Y) adalah 
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0,830. Dengan demikian koefisien determinasi adalah  ry12 = 

0,830 = 0,689 x 100 = 68,9%  

Angka koefisien determinasi tersebut mengandung 

makna bahwa 68,9% dari Kompetensi ditentukan oleh variabel 

Disiplin, sedangkan 31,1% lainnya ditentukan oleh faktor lainnya. 

 
Tabel IV.25 

Peringkat Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 
masing-masing Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat 

 

Peringkat Koefisien 
Persen 

Variabel Bebas No R (r) R2 (r2) 

X1 dan X2  dengan Y  1 0,830 0,689 68,9 

X1 dan Y 2 0,793 0,629 62,9 

X2 dan  Y 3 0,724 0,523 52,3 

 

Tabel IV.25., menunjukkan bahwa: Pertama, hubungan 

secara bersama-sama antara variabel Disiplin (X1) dan variabel 

Kepemimpinan (X2) dengan variabel Kompetensi (Y), merupakan 

peringkat pertama dengan koefisien korelasi (Ry12) = 0,830 dan 

koefisien determinasi (Ry12
2) = 0,830 = 68,9%. Kedua, hubungan 

antara variabel Disiplin (X1) dan variabel Kompetensi (Y), merupakan 

peringkat ketiga, dengan koefisien korelasi (ry1) = 0,793 dan 

koefisien determinasi (ry1
2) = 0,629 = 62,9%. Ketiga, hubungan 

antara variabel Kepemimpinan (X2) dan variabel Kompetensi (Y) 

merupakan peringkat kedua, dengan koefisien korelasi (ry2) = 0,724 

dan koefisien determinasi (ry2
2) = 0,724 = 52,3%. 
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E. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini disusun dengan berdasar pada acuan penelitian 

dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah baku serta dengan 

menggunakan literatur-literatur yang sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini, dan penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya 

pengungkapan fenomena yang sesungguhnya dari masalah yang 

didefinisikan sebagai variabel penelitian. Gagasan awal dari penelitian 

ini berangkat dari pengamatan mengenai masalah Kompetensi. Masalah 

tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah variabel terikat dan 

sekaligus sebagai fungsi tujuan. Sebagai fungsi tujuan, variabel terikat 

ini diduga dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain atau yang 

didefinisikan sebagai variabel bebas. Melalui kajian konsep dan teori-

teori, ternyata terdapat banyak faktor atau variabel-variabel bebas yang 

mempengaruhi Kompetensi. Akan tetapi, oleh karena keterbatasan 

sumber-daya penelitian, maka variabel-variabel bebas yang diduga 

dapat mempengaruhi Kompetensi tersebut, kemudian dibatasi, sehingga 

hanya dua buah variabel bebas yang diduga kuat dapat mempengaruhi 

variabel terikat tersebut. Akibatnya, hasil yang dicapai berupa faktor-

faktor penentu terhadap variabel terikat juga masih sangat terbatas. 

Beberapa keterbatasan yang dirasakan selama penelitian ini 

berlangsung, di antaranya sebagai berikut: 
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1. Keterbatasan Pemahaman Responden 

Faktor demografi, tentunya akan mempengaruhi persepsi 

tentang Kompetensi, Disiplin dan Kepemimpinan. 

Kenyataannya keterbatasan faktor demografi tersebut dapat 

mempengaruhi jawaban responden terhadap kuesioner yang 

disampaikan untuk dijawab yang berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Pengujian instrumen, meskipun demikian telah dilakukan 

sesuai dengan prosedur penelitian. 

 

2. Keterbatasan Waktu 

Pengambilan data dilakukan pada saat hari latihan kegiatan 

Pramuka dilaksanakan dengan menemui responden satu persatu 

ataupun per kelompok dan membagikan kuesioner pada saat 

tersebut, tetapi masih dimungkinkan terdapat beberapa 

keterbatasan manusia karena faktor pengetahuan dan keterbatasan 

anggota pramuka yang sehingga keterbatasan waktu masih menjadi 

salah satu faktor berpengaruh. 

Kenyataan tersebut dapat berpengaruh pada keseriusan 

responden dalam menjawab kuesioner, karena harus mengisi 

jawaban kuesioner ditengah-tengah kegiatan latihannya. Hal ini tidak 

tertutup kemungkinan kenyataan tersebut mempengaruhi kualitas 

jawaban responden atas kuesioner penelitian.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Besaran pengaruh Disiplin terhadap Kompetensi Anggota Pramuka 

Saka Tarunabumi di Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian 

Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur Jakarta ditentukan oleh 

dimensi ketaatan pada peraturan dan tata tertib, peraturan 

organisasi, ketentuan yang diberikan kepada anggota, dan 

penerapan sangsi sebesar 62,9%. Dengan demikian kontribusi 

Disiplin terhadap Kompetensi dalam kategori sedang, yaitu sebesar 

62,9%. Artinya, 62,9% dari Kompetensi ditentukan oleh Disiplin 

sedangkan 37,1% masih ditentukan oleh faktor lainnya.  

2. Besaran pengaruh Kepemimpinan terhadap peningkatan 

Kompetensi Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di Sekolah 

Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri 

Ciganjur Jakarta ditentukan oleh dimensi kemandirian, 

kemampuan, kemauan, tanggung jawab, dan sikap sebesar 

52,3%. Kekuatan pengaruh diantara Kepemimpinan dengan 
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peningkatan kompetensi bersifat positif dan pada tingkat sedang 

ditunjukan oleh koefisien korelasi ry2 = 0,724. Dengan demikian 

kontribusi Kepemimpinan terhadap kompetensi pada tingkat 

sedang sebesar 52,3% dari Kompetensi ditentukan oleh 

Kepemimpinan, sedangkan 47,7% ditentukan oleh faktor lainnya.  

3. Besaran pengaruh Disiplin dan Kepemimpinan secara bersama-

sama tehadap Kompetensi Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di 

Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) 

Negeri Ciganjur Jakarta ditentukan oleh dimensi motives, traits, self 

concept, knowledge, dan skill  sebesar 68,9%. Kekuatan hubungan 

diantara Disiplin dan Kepemimpinan dengan peningkatan 

Kompetensi bersifat positif dan berada di tingkat kuat ditunjukkan 

oleh koefisien korelasi ganda Ry1.2= 0,830. Kontribusi Disiplin dan 

Kepemimpinan secara bersama-sama terhadap peningkatan 

Kompetensi pada tingkat sedang, yaitu sebesar 68,9%. Artinya 

68,9% nilai kompetensi ditentukan oleh Disiplin dan Kepemimpinan 

secara bersama-sama. Masih terdapat faktor lain diluar Disiplin dan 

Kepemimpinan yang berpengaruh terhadap Kompetensi Anggota 

Pramuka Saka Tarunabumi di Sekolah Menengah Kejuruan-

Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur, Jakarta, yaitu 

sebesar 31,1%.  

 



114 

 

 

 

B. IMPLIKASI 

Sebagai implikasi yang diperoleh dari penelitian tersebut, 

terdapat beberapa implikasi pada Anggota Pramuka Saka Tarunabumi 

di Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) 

Negeri Ciganjur, Jakarta, seperti uraian dibawah ini: 

1. Implikasi Disiplin terhadap Kompetensi 

Terbukti bahwa Disiplin berhubungan erat dengan Kompetensi, 

dengan demikian disiplin yang baik akan memberi implikasi pada 

Kompetensi siswa dalam mengikuti kegiatan Pramuka Saka 

Tarunabumi Di Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian 

Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur, hal ini senada dengan 

pendapat Bedjo Siswanto (1997:128) disiplin merupakan sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, serta 

sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi 

apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya 

2. Implikasi Kepemimpinan dengan Kompetensi 

Terbukti bahwa Kepemimpinan berhubungan erat dengan 

Kompetensi, dengan demikian dengan kepemimpinan yang baik 

akan memberi implikasi pada Kompetensi siswa dalam mengikuti 

kegiatan Pramuka Saka Tarunabumi Di Sekolah Menengah 

Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Ciganjur. Hal 
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tersebut sesuai dengan Robert G. Owen dalam Wahyudi 

mengartikan kepemimpinan sebagai keterlibatan yang dilakukan 

secara sengaja untuk mempengaruhi perilaku orang. Wahyudi 

menyatakan kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, 

cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja. 

 

C. SARAN 

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pengaruh 

Kepemimpinan (X2) terhadap Kompetensi (Y) lebih besar dari pada 

pengaruh Disiplin (X1) terhadap Kompetensi (Y) dengan demikian 

maka perlu upaya lebih atau perhatian lebih terhadap Disiplin (X1) dan 

Kepemimpinan (X2). 

Dengan berdasar pada hasil-hasil penelitian tersebut diatas, 

peneliti mencoba memberikan saran dalam lingkup variabel yang 

diteliti dan lokus penelitian dan populasi yang digunakan, maka kepada 

organisasi kerja di lingkungan Anggota Pramuka Saka Tarunabumi di 

Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) 

Negeri Ciganjur, Jakarta, dapat diberikan saran yang mungkin akan 

bermanfaat dalam mengembangkan Kompetensi, sebagai berikut: 
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1. Perbaikan Kompetensi perlu dilakukan dengan melakukan 

perbaikan atau peningkatan perbaikan terhadap hal yang berfokus 

pada Motif, Karakter, Konsep Diri, Pengetahuan, Keterampilan. 

2. Perlu dilakukan upaya perbaikan Disiplin yaitu dengan perbaikan 

yang mengacu pada Ketaatan Pada Peraturan dan Tata Tertib, 

Peraturan Organisasi, Ketentuan Yang Diberikan Kepada Anggota, 

Penerapan Sangsi. 

3. Yang perlu dilakukan terhadap peningkatan Kepemimpinan yaitu 

dengan lebih fokus terhadap Kemandirian, Kemampuan, Kemauan, 

Tanggung Jawab, Sikap. 

 

Sedangkan dengan penghitungan dari tiap indikator didapat 

hasil yaitu untuk variabel Kompetensi, indikator yang paling dominan 

memberikan kontribusi pada kompetensi adalah indikator Konsep Diri 

dan yang terendah adalah indikator Karakter,  dengan demikian bahwa 

perlu disarankan perbaikan cara melatih anggota pramuka perlu 

dievaluasi kembali untuk lebih membentuk karakter yang lebih baik 

Sedangkan untuk variabel Disiplin indikator yang paling 

dominan memberikan kontribusi pada Disiplin adalah indikator 

Penerapan Sangsi  dan yang paling rendah indikator Ketaatan Pada 

Peraturan Dan Tata Tertib, dengan demikian perlu disarankan untuk 

Pamong/Pembina Pramuka untuk mensosialisasikan aturan dan tata 
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tertib serta memberlakukan sanksi yang mendidik untuk para anggota 

pramuka yang tidak taat peraturan dan tata tertib. 

Variabel Kepemimpinan indikator yang paling dominan 

memberikan kontribusi pada Kepemimpinan adalah indikator Sikap, 

dan yang paling rendah indikator Kemauan, yaitu bahwa faktor 

kemauan ini menjadi acuan untuk menumbuhkan kemauan anggota 

pramuka untuk lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan. 
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