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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang meliputi empat 

kerangka kerja yang meliputi (1) deskripsi kondisi objektif pengembangan 

karakter peduli lingkungan pada Kelurahan Padangsambian, (2) deskripsi kondisi 

objektif pendidikan nilai pada Sekolah Dasar di Kelurahan Padangsambian, (3) 

Penyusunan model konseptual Model Pendidikan Nilai Berbasis Komunitas 

(MPNBK) dan (4) Menguji efektifitas model yang telah disusun. Dalam 

pelaksanaan tiga kerangka kerja penelitian tersebut, langkah-langkah penelitian 

mengacu kepada tahap pengembangan model menurut Borg  dan Gall (1989), 

yang telah disederhanakan oleh Sukmadinata menjadi 3 langkah kerja yang dalam 

penelitian ini dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut: 

1) Data dekripsi atau gambaran objek penelitian diperoleh melalui pendekatan 

kualitatif melalui teknik studi kasus.  

2) Data untuk menyusun model pendidikan nilai berbasis komunitas (MPNBK) 

diperoleh melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model disusun 

berdasarkan analisis kebutuhan yang dipadukan dengan tinjauan pustaka, 

selanjutnya di validasi melalui expert judgment, dilanjutkan dengan FGD 

(forum group disccusion) untuk mendapatkan model yang siap untuk 

diujicobakan. Dalam pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan dua 

ahli, dan pendapat kedua ahli ini akan dianalisa melalui teknik gregory.  

3) Uji efektifitas dilakukan dalam desain eksperimen penelitian (Experimental 

Designs), dengan mengambil teknik studi kuasi eksperimental yang 

merupakan sebuah cara dalam melakukan penelitian eksperimen dengan 

memanipulasi perilaku manusia tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan studi yang dapat berpotensi memiliki sejumlah 
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kelemahan, perbedaan utama daru studi ekperimental sejati dengan kuasi 

eksperimental terlatak pada pemilihan subjek penelitian, pada model kuasi 

eksperimental cenderung menekankan kkondisi subjek yang alami (Ali, 2011, 

hlm. 283-284).   

Desain ini dipergunakan untuk menguji efektifitas model yang ingin 

dikembangkan, yang dalam hal ini adalam Model Pendidikan Nilai Berbasis 

Komunitas. Bentuk kuasi ekperimen yang dipergunakan adalah desain 

dengan kelompok control tak setara, dalam pelaksanaanya dipilih kelompok 

subyek yang ada untuk ditetapkan sebagai kelompok ekperimen dan 

kelompok kontrol. Mengingat kelompok yang dipilih adalah kelompok yang 

sudah ada, maka jumlah subjek yang ada pada masing-masing kelompok 

jumlahnya tidak setara.  

Studi dengan desain ini akan diawali dengan memilih dua kelompk intak, 

satu menjadi kelompok ekperimen dan kelompok lainnya dijadikan kelompok 

control. Dalam penggunaan desain ini tidak dilakukan pengukuran awal  atau 

pretest (O1). Desain menggunakan kelompok control namun tidak melakukan 

pretest pada kedua kelompok, yakni hanya melakukan posttest (O2), yang 

disebut dengan Desain Perbandingan kelompok statis. Dengan bagan sebagai 

berikut:  

 

 

 

Keterangan : 

O1 = nilai posttes  (kelompok eksperimen) 

O2 = nilai posttest (kelompok kontrol) 

X  = Perlakuan 

X O1 
------------------------------ 

 02 
(Ali, 2100, hlm.293)  
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Analisa data yang dipergunakan adalah dilakukan dengan metode statistika uji 

signifikansi rata-rata dengan uji-t, dengan membandingkan data post test kelas 

control dan ekperimen dengan bantuan program SPSS. 16.0,  

3.2 Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa beragama Hindu pada kelas V 

Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Padangsambian. Pada penelitian ini,tekni 

penentuan sampel menggunakan teknik purposive Random Sampling (Sudjana, 

2005. hlm. 168). Sampel yang dipilih sebagai kelas kontrol pada uji coba tahap 

1 adalah siswa kelas VA di SDN 10 Kelurahan Padangsambian, dan sampel 

yang menjadi kelas eksperimen adalah siswa kelas VA di SDN 1 Kelurahan 

Padangsambian. Kemudian untuk uji coba tahap II yang menjadi sampel pada 

kelas kontrol yakni siswa kelas V di SDN 14 Kelurahan Padangsambian dan 

yang menkadi sampel pada kelas ekperimen adalah siswa SD 11 Kelurahan 

Padangsambian. Adapun jumlah siswa pada kelas ekperimen adalah 40 orang, 

dan jumlah siswa kelas kontrol sebanyak 42 orang.  Kemudian untuk uji coba II 

jumlah siswa pada kelas ekperimen adalah 50 orang, dan jumlah siswa pada 

kelas kontrol sebanyak 45 orang.   

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan (developmental 

research) yakni penelitian yang berorientasi pada pengembangan suatu produk 

yang proses pengembangannya dideskripsikan secara teliti dan produk yang 

diperoleh, dievaluasi. R & D adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menhasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Richey & 

Nelson, 1996, Sugiyono, 2006: 33). Produk  yang dikehendaki dalam penelitian 

ini adalah Model Pendidikan Nilai Peduli Lingkungan Berbasis Komunitas. 

Produk ini tidak selalu berbentuk hardware dan software seperti program 
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pengolahan data. Bimbingan, pelatihan, evaluasi atau model-model pendidikan 

dan pembelajaran (Sukmadinata, 2007, hlm. 1964). 

Borg  dan Gall (1989) merinci sepuluh tahapan penelitian reseach and 

development sebagai berikut: 

1) Reseach and Development collecting (mengumpulkan hasil penelitian dan 

informasi). Pengukuran kebutuhan, studi litelatur, penelitian dalam skala kecil 

dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 

2) Planning (perencanaan). Menyusun rencana penelitian, meliputi 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, 

rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau 

langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas; 

3) Develop preliminary form of product (mengembangkan bentuk produk 

awal). Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan 

instrumen evaluasi. 

4) Preliminary field testing (pengujian lapangan pendahuluan). Uji coba di 

lapangan pada satu sapai tiga sekolah dengan enam sampai dengan duabelas 

subjek ujicoba. Selama ujicoba diadakan pengamatan, wawancara dan 

pengedaran angket. 

5) Main product revision (revisi produk utama). Memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6) Main field testing (uji lapangan utama). 

7) Operational product revision (revisi produk operasional). 

Menyempurnakan produk hasil uji  lapangan. 

8) Operational field testing (uji lapangan operasional). 

9) Final product revision (revisi produk akhir). Penyempurnaan didasarkan 

masukan dari uji pelaksanaan lapangan. 

10) Dissemination and implementation (penyebaran dan penerapan). 

Melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal. 
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Bekerjasama dengan penerbit untuk penerbitan. Memonitor penyebaran untuk 

pengontrolan kualitas.  

Pada penelitian ini, langkah-langkah penelitian pengembangan tidak 

sepenuhnya mengikuti kesepuluh langkah dari tahapan penelitian research and 

development dari Borg dan Gal (1989). Borg dan Gall mengatakan: 

 If you plan to do an R & D project for a thesis or dissertation, you should 

keep these cautions in mind. It is best to undertake a small-scale project that 

involves a limited amount of original instructional design. Also, unless you 

have substantial financial resources, you will need to avoid expensive 

instructional media such as film and synchronized slidetape. Another way to 

scale down the project is to limit development to just a few steps of the 

R & D  cycle (Borg & Gall, 1989, hlm.798)   

Ketika berencana untuk melakukan R&D untuk thesis atau disertasi, maka 

harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sisi 

finanasial. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan R&D dalam skala kecil dengan 

menggunakan hanya desain instruksional dalam jumlah terbatas, atau dengan 

menggunakan hanya beberapa langkah saja dari siklus R&D. Borg dan Gall 

mengambil contoh sebuah disertasi yang dilakukan oleh Lawrence Cunningham 

yang mengembangkan bahan ajar atau materi/buku ajar mengenai Studi Sejarah 

Guam. Tujuan jangka panjang Cunningham adalah untuk mengembangkan buku 

teks lengkap dan membimbing, namun ia membatasi ruang lingkup studi 

disertasinya pada dari buku teks dan bagian dari panduan guru yang berkaitan 

dengan hal tersebut.       

Disertasi diatas menggunakan siklus R&D sampai fase “pengujian 

lapangan utama” dalam pengembangan produk lain, bisa saja dikembangkan 

melalui keseluruhan langkah dalam siklus R&D. Sementara untuk produk yang 

lain, prosesnya mungkin lebih kompleks (dari sekedar mengmbangkan buku) 

sehingga untuk tingkatan disertasi cukup dikembangkan sampai tahap “pengujian 

lapangan awal” (Borg & Gall, 1989, hlm.801). 
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Jadi pada penelitian yang ini, yakni penelitian yang berupaya 

mengembangkan sebuah model integrative pendidikan nilai berbasis komunitas 

hanya akan mengikuti 6 (enam) langkah dari 10 (sepuluh) langkah Borg dan Gall, 

dan  mengikuti alur sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Tahapan Penelitian 

No Tahapan penelitian Penjelasan 

1 Reseach and Development 

collecting (mengumpulkan 

hasil penelitian dan 

informasi). Pengukuran 

kebutuhan, studi litelatur, 

penelitian dalam skala kecil 

dan pertimbangan-

pertimbangan dari segi nilai. 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan hasil penelitian 

sebelumnya melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi  

serta  data pengembangan pendidikan nilai yang dilakukan 

oleh SD di Kelurahan Padangsambian melalui observasi dan 

wawancara.  

Mengenai pengukuran kebutuhan dan tujuan dilakukan 

observasi dan wawancara  dengan guru, orang tua murid, 

kepala sekolah dan tokoh masyarakat di Kelurahan 

Padangsambian. 

2 Planning (perencanaan). 

Menyusun rencana 

penelitian, meliputi 

kemampuan-kemampuan 

yang diperlukan dalam 

pelaksanaan penelitian, 

rumusan tujuan yang 

hendak dicapai dengan 

penelitian tersebut, desain 

atau langkah-langkah 

penelitian, kemungkinan 

pengujian dalam lingkup 

terbatas; 

Penyusunan rencana penelitian ini diawali dengan melakukan 

analisa data terhadap data yang dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. 

Analisa dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif yakni 

reduksi data, display data dan verifikasi. 

Dari analisa ini kemudian rancangan produk yang antara lain 

mencakup : a) tujuan dari penggunaan produk; b) siapa 

pengguna dari produk tersebut; c) deskripsi dari komponen-

komponen produk dan penggunaannya 

3 Develop preliminary form of 

product (mengembangkan 

bentuk produk awal).  

Pengembangan produk awal merupakan draft  kasar dari 

produk yang akan dibuat (Model Pendidikan Nilai Berbasis 

Komunitas/MPNBK). Meskipun demikian, draft produk 

tersebut harus disusun selengkap dan sesempurna mungkin. 

Draft atau produk awal yang dikembangkan bekerja sama 

atau meminta bantuan para ahli dan atau praktisi yang sesuai 

dengan bidang keahliannya (uji coba di belakang meja/ desk 
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try out atau desk evaluation).Pada tahap ini sering juga 

disebut dengan tahap validasi ahli. Uji coba atau evaluasi oleh 

ahli bersifat perkiraan atau judgment, berdasarkan analisis 

dan pertimbangan logika dari para peneliti dan ahli. Uji coba 

ahli dapat dilakukan melalui dua cara yakni diskusi kelompok 

ahli atau teknik delphi. Dalam penelitian ini uji coba ahli akan 

dilakukan dengan  Teknik Delphi. Adapun langkah teknik 

delphi dalam penelitian ini adalah:  

a) Problem identification and specification, peneliti 

mengidentifikasi isu dan masalah yang berkembang di 

lingkungannya, permasalahan yang melatarbelakangi 

sehingga perlu dilakukan penyelesaian. B) personal 

identification and selection, dengan sudah teridentifikasinya 

bidang permasalahan dan isu, akan dilakukan pemilihan 

orang-orang yang ahli dan menaruh perhatian dalam bidang 

tersebut. Jumlah responden disesuaikan dengan sub 

permasalahan, tingkat kepakaran dan kewenangannya. Dalam 

penelitian ini jumlah responden yang akan dipergunakan 

sejumlah 2 orang yakni pakar mengenai 2 pakar pendidikan 

lingkungan berbasis pendidikan agama hindu, dan 1 praktisi 

pendidikan. C) quetionaire design. Dalam tahap ini disusun 

butir-butir instrumen berdasarkan variabel yang diamati atau 

permaalahan yang ingin diselesaikan. Pertanyaan dengan 

menggunakan pertanyaan tertutup. D) sending questioner and 

analisis responden for first round. Dalam langkah ini 

dilakukan pengiriman kuisioner pada putaran pertama dan 

selanjutnya direview dan menganalisisnya. Berdasarkan  hasil 

analisis, dilakukan revisi instrumen. E) development of 

subsequent. Pengembangann kuisioner hasil review  pada 

putaran pertama dikembangkan dan diperbaiki, dilanjutkan 

kepada putaran kedua dan ketiga. F) organization of group 

meeting, selanjutnya diundang responden untuk melakukan 
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diskusi panel, untuk klarifikasi atas jawaban yang telah 

diberikan . g) prepare final report, selanjutnya dibuat laporan 

tentang persiapan,  proses, dan hasil yang dicapai dari teknikk 

delphi dan perlu duijicobakan di lapangan kepada yang akan 

memakai model ini.  Uji coba lapangan akan mendapatkan 

kelayakan secara mikro, kasus demi kasus untuk kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum atau digeneralisasi. 

4 Preliminary field testing 

(pengujian lapangan 

pendahuluan).  

Setelah uji coba di atas meja, maka dilakukan uji coba 

lapangan di sekolah ataupun di laboratorium. Menurut Borg 

and Hall (1989), uji coba lapangan produk awal disarankan 

dilakukan pada 1 sampai 3 sekolah dengan jumlah responden 

antara 6 sampai 12 orang. Selama pelaksanaan uji coba di 

lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif 

dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden 

yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk 

awal tersebut. Selama ujicoba diadakan pengamatan, 

wawancara dan pengedaran angket. Sekolah  yang akan 

dipergunakan dalam uji coba terbatas ini adalah SDN 1 

Padangsambian, dengan responden seluruh anggota kelas VA 

yang beragama Hindu.   

5 Main product revision 

(revisi produk utama). 

Memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji 

coba. 

Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah 

dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap 

penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih 

pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang 

dilakukan bersifat perbaikan internal.  

6 Main field testing (uji 

lapangan utama). 

Meskipun sudah diperoleh  produk yang lebih sempurna, 

tetapi uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu 

dilakukan sekali lagi. Hal ini dilakukan agar produk yang 

dikembangkan memenuhi standar tertentu. Oleh karena itu 

target populasinyapun harus disesuaikan. Uji coba dan 

penyempurnaan pada tahap produk awal masih difokuskan 
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kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk, 

serta memperhatikan kelayakan dalam konteks populasi. 

Dalam tahap ini, uji coba dan penyempurnaan dilakukan 

dalam jumlah sampel yang lebih besar. Borg dan Gall (1989), 

menyarankan dalam tahap ini digunakan sampel sekolah 5 

sampai dengan 15 sekolah, dengan sampel subjek antara 30 

sampai 100 orang. Pada langkah ini digunakan sampel 1 

sekolah yakni di SDN 11 Padangsambian dengan mengambil 

1 kelas sebagai kelas ekperimen dan satu kelas sebagai kelas 

control dari SDN 14 Padangsambian.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni satu instrumen 

utama yang dipergunakan untuk mengukur karakter peduli lingkungan yang 

berupa instrumen nontest, kemudian data dari instrument nontest didukung oleh 

data observasi yang berupa buku sambung yang diberi nama jana kerti pariksa. 

Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah siswa yang 

semaksimal mungkin dilaksanakan secara objektif. Instrumen penelitian yang 

berupa nontest terdiri dari 30 item pertanyaan, kemudian untuk observasi terdiri 

atas 8 (delapan) item kriteria yang diimplementasikan dalam jana kertih pariksa. 

Instrumen utama yang dikembangkan sebelumnya akan diuji untuk mengetahui 

keunggulan dan kelemahan dari pengembangan isntrumen yang telah dibuat.  

Instrumen disusun mengacu pada indikator yang diuraikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 Indikator Variabel Karakter Peduli Lingkungan 

Variabel Sub Variabel Indikator 

Karakter 

Peduli 

Lingkungan  

1. Pengetahuan Moral 1. Memahami dampak krisis lingkungan  

2. Mengetahui startegi/upaya 

mengurangi krisis lingkungan  

3. Mengetahui bahaya sampah terhadap 

pelestarian lingkungan 

4. Memahami pentingnya menjaga 
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kelestarian lingkungan 

5. Mengetahui cara pemilahan sampah 

 2. Perasaan Moral 1. Merasa bersalah jika membuang 

sampah sembarangan 

2. Merasa tidak nyaman jika melihat 

orang lain/teman membuang sampah 

sembarangan 

3. Merasakan kesusahan melihat 

bencana yang terjadi di sekitar akibat 

krisis lingkungan 

4. Terdorong untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan peduli linngkungan 

 3. Tindakan Moral 1. Meghindari  pemakaian dan 

pembelian produk yang menghasilkan 

sampah dalam jumlah besar 

2. Menggunakan kembali 

wadah/kemasan untuk fungsi yang 

sama atau fungsi lain  

3. Menjual atau memberikan sampah 

yang terpilah kepada pihak yang 

memerlukan  

4. Mengkonsumsi makanan segar, 

kurangi makanan kaleng/instan)  

5. Memakai serbet/saputangan kain 

pengganti tisu  

6. Mengubah sampah plastik menjadi 

benda yang bermanfaat  

7. Pengolahan sampah organik menjadi 

kompos  

8. Mengubah sampah kertas menjadi 

lukisan atau mainan miniatur  

Sumber: Dikembangkan dari indikator karakter baik dari Lickona dan hasil 

survey KLH 2012, oleh Prima 2014).  

Beberapa instrumen yang dipergunakan berdasarkan tahapan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi pendahuluan; dalam studi ini instrumen yang digunakan oleh peneliti 

antara lain; pedoman wawancara, pedoman observasi dan pencatatan 

dokumen.  

b. Pengembangan model konseptual; dalam tahapan ini instrumen penelitian 

yang dipergunakan oleh peneliti adalah : pedoman wawancara dan pedoman 

observasi 
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c. Uji coba efektifitas model menggunakan instrumen non test dengan skala 

guttman. Instrumen sebelum diujikan akan dilakukan uji validitas dan 

reabilitas. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas ahli dan isi, 

kemudian untuk uji reabilitasnya menggunakan bantuan program SPSS 16 

(dengan hasil uji terlampir).  

Tabel 3.3 Penskoran Menggunakan Skala Guttman 

Pilihan Jawaban Skor Pilihan Jawaban 

Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

 Pada instrumen yang disusun untung pengembangan MPNBK, jawaban 

dari responden diberikan skor satu untuk jawaban yang bernilai positif dan skor 

nol untuk jawaban yang bernilai negatif. 

3.5 Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dikembangkan disusun dengan tujuan untuk mengetahu 

perkembangan karakter peduli lingkungan melalui implementasi model 

pendidikan nilai berbasis komunitas.  Dalam mengembangkan instrumen terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian.  

1. Uji Validitas 

 Penyusunan isntrumen dalam penelitian yang dilakukan melalui 

tahap uji validitas. Adapun teknik uji validitas yang dilakukan dengan 

menggunakan pengujian aspek yang diukur kepada ahli (expert judgment), 

yang dalam hal ini dilaksanakan oleh ahli bidang pendidikan lingkungan 

berbasis agama hindu dan praktisi pendidikan. Expert judgmen 

dilaksanakan dengan penelaahan pada instrumen apakah sudah sesuai 

dengan kisi-kisi yang disusun serta apakah pertanyaan yang disusun sudah 

sesuai dengan relevan dengan tujuan dari pengembangan model yang akan 

dilaksanakan. Setelah pertanyaan dianggap relevan, selanjutnya dilakukan 

uji instrumen yang dilaksanakan di SDN 9 Padangsambian, yang 

merupakan SD gugus di wilayah tersebut, dengan jumlah siswa uji 

berjumlah 44 orang.  

 Selanjutnya, setelah uji instrumen dilaksanakan, maka dilanjutkan 

pada tabulasi data dengan menyususn skor jawaban yang disusun dari hasil 
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tertinggi ke hasil terendah. Untuk mengetahui tingkat validat instrumen 

dilakukan dengan koofesien Reproduksibilitas dan koefisien Skalabilitas. 

Dengan rumus sebagai berikut: 

Koofesien Reprodusibilitas: 

     
 

 
 

Keterangan: 

Kr  = koefisien reprodusibilitas 

e  = jumlah kesalahan/nilai error 

n  = jumlah pertanyaan dikali jumlah responden  

    (Singarimbun & Effendi, 2011, hlm. 118).  

 

 

Koefisien Skalabilitas: 

          

Keterangan: 

e  = jumlah kesalahan/nilai error 

x  = 0,5 ({jumlah pernyataan dikalikan dengan jumlah responden}    

    dikurangi jumlah jawaban ya) 

    (Singarimbun & Effendi, 2011, hlm. 119). 

 Untuk mendapatkan nilai koefisien reprodusibilitas dan koefisien 

skalabilitas dibantu dengan program SKALO (program analisis skala 

guttman), dengan hasil perhitungan terlampir. 

Kr   = 0,82 

Ks   = 0,63 

Jumlah potensi error = 1320 

Jumlah error  = 242 

Skala yang mempunyai nilai Kr lebih besar dari 0,90 dianggap baik (Kr > 

0,90), dan dalam penelitian ini Kr diperoleh sejumlah 0,82, dan hasil ini 

dianggap memenuhi. Kemudian dalam perhitungan nilai koofesien 

stabilitas diperoleh nilai sejumlah 0,63. Nilai tersebut dianggap baik jika 

nilai Ks > 0,60.  
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Upaya penyusunan dan menganalisis hasil uji instrumen dilakukan dengan 

pendekatan non statistik, yakni dengan melakukan analisa kelainan atau 

error ke dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan yang lebih relevan. 

Dalam hal ini, tidak semua item yang memiliki nilai error tertinggi akan 

dihapus, namun diperbaiki agar dapat mengungkap dan memenuhi tujuan 

penelitian.  

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reabilitas bertujuan untuk mendapatkan instrumen yang tepat 

sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, uji reabilitas yang 

digunakan adalah dengan internal consistency, yakni dengan 

mengujicobakan instrument kemudian data ditabulasi dan dianalisis 

dengan teknik KR 21 (Kuder Richardson), dengan rumus: 

 

 

 
    (

 
   

)(  
      

   
)
 

 

(Simanora, 2002, hlm. 75) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

M = rata-rata skor total 

Vt = varians total 

 

Untuk memperoleh nilai KR 21, peneliti dibantu dengan program excel for 

windows (dengan hasil terlampir), dan diperoleh nilai KR sejumlah 0,86. 

Kemudian hasil ini dibandingkan kedalam tabel kriteria reliabilitas. Hasil 

menunjukkan bahwa reabilitas instrumen tinggi untuk dilaksanakan dalam 

penelitian ini.  
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Tabel 3.4 Kriteria Reabilitas 

Nilai Kriteria 

-1,00 – 0,20 Sangat rendah 

0,21 – 0,04 Rendah 

0,41 – 0,70 Cukup 

0,71 – 0,90 Tinggi  

0,91 – 1.00 Sangat Tinggi  
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3.6 Analisis Data 

Tabel 3.5 Rancangan Analisa Data 

No Pertanyaan 

Penelitian 

Jenis Data Sumber 

data/Teknik 

Pengumpulan  

Data 

Rancangan Analisa 

Data 

 

1 Bagaimana kondisi 

objektif 

pengembangan 

karakter peduli 

lingkungan di 

Kelurahan 

Padangsambian? 

 

1. Data berupa nilai-

nilai pendidikan 

peduli lingkungan 

yang dibudayakan di 

Kelurahan 

Padangsambian. 

2. Data pendekatan 

yang dilakukan 

dalam 

pengembangan nilai 

peduli lingkungan 

Data Primer/ 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Analisa data kualitatif: 

Reduksi data, Penyajian 

data, Penarikan 

kesimpulan/verifikasi 

 

2 Bagaimana kondisi 

objektif pendidikan 

nilai dalam 

mengembangkan 

karakter peduli 

lingkungan siswa 

Sekolah Dasar 

Kelurahan 

Padangsambian?  

1. Data berupa nilai-

nilai pendidikan 

peduli lingkungan 

yang dibudayakan di 

sekolah. 

2. Data pendekatan 

yang dilakukan 

dalam 

pengembangan nilai 

peduli lingkungan 

3. Data metode yang 

dipergunakan dalam 

pengembangan nilai 

peduli lingkungan 

 

Data Primer/ 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Analisa data kualitatif: 

Reduksi data, Penyajian 

data, Penarikan 

kesimpulan/verifikasi 

 

3 Bagaimanakah 

Model Pendidikan 

Nilai Berbasis 

Komunitas  untuk 

dapat 

mengembangkan 

karakter peduli 

lingkungan  di 

Sekolah Dasar 

Kelurahan 

Padangsambian? 

 

1. Data sumber dan 

nilai-nilai peduli 

lingkungan yang 

dirumuskan dalam 

pendidikan peduli 

lingkungan berbasis 

komunitas di 

sekolah. 

2. Data program dan 

lembaga yang 

dianggap efektif 

untuk pendidikan 

peduli lingkungan 

Data Primer 

& sekunder/ 

Studi 

kepustakaan, 

studi 

lapangan, 

dokumentasi 

Analisa data kualitatif:  

Reduksi data, Penyajian 

data, Penarikan 

kesimpulan/verifikasi 

Analisa data kuantitatif: 

Teknik Gregory untuk uji 

validitas model tahap 

awal 
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diterapkan di 

sekolah. 

3. Data pendekatan dan 

proses pendidikan 

peduli lingkungan 

yang dianggap 

efektif diterapkan di 

sekolah. 

4. Data kedudukan dan 

peran yang harus 

dijalankan oleh 

kepala sekolah, 

orang tua dan guru 

dalam proses 

pengembangan 

karakter peduli 

lingkungan di 

sekolah.  

5. Model Konseptual 

Pendidikan Nilai 

Berbasis Komunitas 

Untuk 

Mengembangkan 

Karakter Peduli 

Lingkungan Siswa 

SD 

 

4 Bagaimana efektifitas 

model pendidikan 

nilai berbasis 

komunitas untuk 

mengembangkan 

karakter peduli 

lingkungan siswa 

Sekolah Dasar 

Kelurahan 

Padangsambian? 

 

Feed Back Dan 

Evaluasi Di Sekolah 

Dan Rumah 

Data primer  

& sekunder/ 

Studi 

lapangan, 

angket 

 

Uji t-test dan presentase 
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3.6.1  Teknik Analisis Data Kualitatif. 

Analisis ini dipergunakan untuk menganalisis data dari hasil observasi dan 

wawancara, baik yang dilaksanakan studi pendahuluan, selama berlangsung uji 

coba, maupun saat evaluasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara langsung dan 

dilaksanakan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran 

kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. 

Tahapan proses analisis data serta interaksinya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

   

(Miles dan Huberman, 1992, hlm. 18) 

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat 

rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, 

mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan 

demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik 

dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta 

mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di 

lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. 

pasca 

pasca 

pasca 

pasca 

Masa pengumpulan data 
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Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak betumpuk dan 

mempersulit analisis selanjutnya. 

2) Penyajian (Display) Data 

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) 

data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar 

kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam 

bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.  

3) Verifikasi Data (Conclusion Drawing) 

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan 

awal yang dikemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai 

verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang 

ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Untuk menjaga objektivitas data temuan penelitian, maka selain 

dilaksanakan analisis seperti diatas juga didukung dengan uji kredibilitas, seperti : 

a) Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti kembali kelapangan untuk 

melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang 

pernah ditemui di lapangan maupun yang baru. 

b) Meningkatkan Ketekunan 

Dalam meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut diharapkan 

adanya kepastian dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. 
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c) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai ”pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu” (Sogiyono, 

2011, hlm.273). Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi 

berdasarkan sumber data, yakni Kepala Kelurahan, Kepala Sekolah, 

Komunitas Bank Sampah dan Guru. Selain itu juga dilaksanakan 

triangulasi berdasarkan teknik pengumpulan data, yakni antara 

wawancara, observasi dan dokumen 

3.6.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini dipergunakan untuk melihat efektifitas model 

yang dikembangkan, melalui analisis terhadap skor posttest kelas kontrol dan 

kelas ekperimen. Analisis kajian efektivitas model ini menggunakan uji tes 

parametrik dengan bantuan SPSS 16.0 dengan cara uji Independent Sample T-

Test. Dan sebelum diujikan, harus dilakukan uji prasyarat seperti uji 

normalitas data dan uji homogentas data. Model dikatakan efektif jika nilai 

rata-rata kelaas ekperimen lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kelas kontrol.  

Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

0H : Nilai rata-rata kelas control lebih besar dari kelas ekperimen yang 

menggunakan model pendidikan nilai berbasis komunitas (µ1 > µ2) 

1H : Nilai rata-rata kelas control lebih kecil dari kelas ekperimen yang 

menggunakan model pendidikan nilai berbasis komunitas (µ1 < µ2) 

.  
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Secara keseluruhan prosedur penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Alur Penelitian dan Pengembangan Model Empiris. 
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