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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bagian metode penelitian membahas mengenai lokasi penelitian, metode 

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen prosedur pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul Perilaku Ramah Lingkungan Peserta Didik SMA di 

Kota Bandung ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Bandung. Berdasarkan 

lokasi absolut, Kota Bandung berada pada koordinat 60 50’ 38” LS – 60 58’ 50” 

LS dan 1070 33’ 34” BT – 1070 43’ 50” BT. Secara administratif wilayah tersebut 

berbatasan dengan:  

a Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung 

b Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota 

Cimahi 

c Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan 

Kabupaten Bandung 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan target kesimpulan dari hasil akhir penelitian, dalam 

penelitian ini terbagi dua katagori, yaitu populasi wilayah dan populasi 

manusia. Populasi wilayah merupakan wilayah administratif Kota Bandung, 

sementara itu populasi manusianya adalah seluruh peserta didik SMA di Kota 

Bandung. Dapodik Dikdasmen Kemendikbud RI (2016) menyebutkan jumlah 

peserta didik SMA di Kota Bandung sebanyak 57.509 orang yang tersebar di 

124 SMA baik negeri maupu swasta. Informasi lengkap mengenai jumlah 

SMA di Kota Bandung dapa dilihat pada bagian lampiran.  

 



51 
 

 
Yoga Septian , 2017 
PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN TERHADAP PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN PESERTA DIDIK SMA DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Gambar 3.1 

Lokasi Penelitian
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2. Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik sampel random. Sampel random 

merupakan cara pemilihan sampel yang memberikan kesempatan yang sama 

bagi semua anggota populasi. Pada tataran teknis, pemilihan sampel random 

dilakukan dengan metode undian. Kertas dipotong kecil-kecil dengan ukuran 

kurang lebih 8 cm x 6 cm. Setiap kertas mewakili satu lembaga sekolah yang 

ditandai dengan nomor urut. Setelah itu kertas digulung dan dimasukan ke 

dalam gelas, kemudian dikocok dan terakhir lihat sekolah mana yang terpilih. 

Metode ini sama dengan arisan.  

Sebelum pengambilan data di lapangan dilakukan, seorang peneliti harus 

menentukan ukuran sampel terlebih dulu. Ukuran sampel merupakan jumlah 

minimal sampel yang harus diambil berdasarkan tarap kepercayaan. Salah 

satu hukum dalam pengambilan sampel adalah semakin banyak sampel yang 

diambil maka semakin kuat pula generalisasi terhadap populasi. Rumus untuk 

menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah rumus Slovin dengan 

tingkat kepercayaan sebesar 95% (α: 0,05). Adapun hasil perhitungan sampel 

ini adalah sebagai berikut:  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

Dimana: 

n :  Jumlah sampel yang dicari 

N  :  Jumlah populasi 

e  : Nilai presisi (ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan yang 

ditetapkan, dalam penelitian ini 5% atau α = 0,05) 

Diketahui. 

 Populasi SMA : 57.509 siswa 

Ditanya. 

 Sampel : ? 
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n =
N

1 + Ne2
 

 

n =
57.509

1 + 57.509(0,05)2
 

 

n =
57.509

1 + 57.509(0,005)
 

n =
115.190

1 + 287,5
 

 

n =
115.190

   288,5
 

 

n = 199 orang siswa 

 

Setelah ukuran sampel selesai dihitung, langkah berikutnya menentukan 

sampel manusia. Sampel manusia di dalam penelitian ini adalah peserta didik 

SMA di Kota Bandung. Peneliti menetapkan delapan sekolah dipilih menjadi 

tempat pengambilan sampel, dengan demikian maka ada 25 orang siswa yang 

dipilih dari setiap sekolah. Pertimbangan dalam menentukan sampel adalah 

efektifitas dan efisiensi. Semakin banyak sekolah yang dilibatkan maka akan 

semakin mewakili kerakteristik populasi, namun sebaliknya semakin tidak 

efisien, terlebih dalam hal waktu, tenaga dan biaya. 25 orang peserta didik 

pada setiap sekolah menurut peneliti merupakan jumlah paling ideal.  

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Nama Sekolah 
Jumlah 

Sampel 
Lokasi (Kec.) 

1. SMAN 4 Bandung 25 Andir 

2. SMAN 11 Bandung 25 Regol 

3. SMAS Pasundan 1 25 Regol 

4. SMAN 21 Bandung 25 Buah Batu 

5. SMAN 9 Bandung 25 Cicendo 

6. SMAS Santo Aloysius 25 Bandung Kidul 

7. SMAN 23 Bandung 25 Antapani 

8. SMAN 25 Bandung 25 Rancasari 

Sumber: DAPODIK Dinas Pendidikan Kota Bandung (2016) 

 

C. Metode Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu suatu metode penelitian yang 

datanya dikumpulkan dari sampel yang sudah ditetapkan lebih dulu. Metode ini 

dipilih dengan alasan ingin mengetahui informasi yang ada pada populasi melalui 

sampel dengan cara memberikan sejumlah daftar pertanyaan. Prosedur yang lazim 

dilakukan dalam penelitian survai menurut Singarimbun (1998: 12) adalah sebagai 

berikut: 

a. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survai 

b. Menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. 

Adakalanya hipotesa tidak diperlukan, misalnya pada penelitian 

operasional. 

c. Pengambilan sampel 

d. Pembuatan kuesioner 

e. Pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewancara 

f. Pengolahan data 

g. Analisa dan pelaporan 

Penelitian ini hendak menguji pengaruh dari variabel pengetahuan dan sikap 

peduli lingkungan terhadap perilaku ramah lingkungan tanpa adanya intervensi 

langsung dari peneliti. Karakteristik variabel diperoleh melalui sejumlah daftar 

pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada responden. Data yang berhasil 

dari lapangan kemudian akan diolah berdasarkan prosedur statistik tertentu. 

Terdapat kesamaan antara tata cara penelitian yang akan dilaksanakan dengan 

prosedur penelitian survei, dengan demikian maka metode survei dipilih menjadi 

metode yang digunakan. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdiri dua macam, yaitu variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan ekologis yang 

terdiri atas pengetahuan lingkungan dan sikap peduli terhadap lingkungan, 

sedangkan variabel terikatnya adalah perilaku ramah lingkungan. Variabel bebas 

dianggap sebagai faktor yang memberikan pengaruh faktor lainnya, sedangkan 

variabel terikat merupakan faktor yang mendapat pengaruh. Hubungan diantara 
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variabel-variabel tersebut didasarkan teori hubungan antara kognitif, sikap dan 

perilaku dari Lickona (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Variabel Penelitian 

 

E. Definisi Operasional 

Penulis menyampaikan beberapa definisi operasional, diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun 

definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

a. Kecerdasan ekologis merupakan pengetahuan atas semua dampak dari 

berbagai perbuatan manusia terhadap lingkungan yang dipadukan dengan 

sikap peduli terhadap lingkungan. Ada dua elemen di dalam kecerdasan 

ekologis ini, yaitu pengetahuan dan sikap peduli lingkungan. Pengetahuan 

lingkungan merupakan kesadaran individu atas perilakunya terhadap 

lingkungan.  

Muhaimin (2015: 124) merinci indikator pengetahuan lingkungan yang 

terdiri: 1) pengetahuan tentang masalah lingkungan dalam kehidupan 

sehari-hari, 2) pengetahuan tentang penyebab masalah lingkungan, 3) 

pengetahuan tentang dampak masalah lingkungan, 4) pengetahuan 

tentang prediksi masalah lingkungan di masa mendatang, 5) pengetahuan 

mengenai solusi penyelesaian masalah lingkungan, dan 6) pemahaman 

ketergantungan manusia dan lingkungan serta saling ketergantungan 

 

Perilaku ramah lingkungan 

 

Kecerdasan Ekologis: 

a. Pengetahuan lingkungan 

b.Sikap peduli lingkungan 
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individu, masyarakat dan bangsa dalam pengelolaan lingkungan hidup 

baik dalam konteks lokal maupun global.  

Sikap peduli lingkungan merupakan rasa empati terhadap berbagai bentuk 

kehidupan di luar manusia, lebih luasnya berempati terhadap lingkungan 

hidup sekitar. Van Liere dan Dunlap (Andromeda, 2009: 74) mendata 

sejumlah indikator mengenai sikap peduli lingkungan, yaitu: 1) 

pandangan tentang batasan tumbuh, 2) pandangan anti antrophosentrisme, 

3) pandangan tentang ganguan keseimbangan alam, 4) pandangan 

terhadap penolakan terhadap exemtionalism, dan 5) pandangan terhadap 

adanya kemungkinan krisis.  

b. Perilaku ramah lingkungan merupakan perilaku seseorang dalam 

memanfaatkan lingkungan yang memberikan dampak buruk sekecil 

mungkin terhadap lingkungan. Perilaku ramah lingkungan ini dapat 

diwujudkan dalam beberapa kegiatan, seperti: 1) pengelolaan sampah, 2) 

efisiensi energi, 3) efisiensi penggunaan air, 4) penggunaan moda 

transportasi, dan 5) perilaku peduli lingkungan sekitar, dan 6) partisipasi 

penyelamatan lingkungan (BPS, 2013).  

Terdapat hubungan resiprokal (saling mempengaruhi) antara domain kognitif, 

afektif dan perilaku. Setiap domain akan dipengaruh oleh domain yang lainnya. 

Kemunculan satu domain secara mandiri hanya bersifat sementara, dalam banyak 

situasi nantinya akan hilang jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan. 

Begitupun juga dengan perilaku ramah lingkungan, tidak akan menjadi karakter 

apabila tidak didukung oleh pengetahuan dan sikap peduli lingkungan. Penelitian 

ini hendak menguji pengaruh pengetahuan dan sikap peduli lingkungan terhadap 

perilaku ramah lingkungan.  

 

F. Jenis Data 

Jenis data dikelompokan menjadi dua katagori, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. 

Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. 
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Angket disebarkan secara acak (random) mengikuti teknik pengambilan 

sampel. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur 

mengenai kecerdasan ekologis dan perilaku ramah lingkungan. Data ini 

bersifat pelengkap namun sangat penting perannya karena dapat membantu 

dalam proses analisis data.  

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi. Data diperlukan untuk menjawab masalah dan 

membuktikan hipotesis penelitian. Adapun instrumen yang digunakan sebagai 

berikut:  

a. Kuesioner atau angket 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung, berisi sejumlah pertanyaan  atau pernyataan yang harus dijawab 

oleh responden. Pengertian tidak langsung merujuk pada pemahaman bahwa 

peneliti tidak mewawancarai responden untuk mengetahui jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Responden cukup membaca pertanyan yang ada 

di dalam angket, kemudian menuliskan jawabannya. Selain itu, responden 

juga akan memperoleh informasi dari angket atau kuesioner tersebut. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri tiga macam, yaitu: 

1) angket pengetahuan lingkungan hidup, 2) angket sikap peduli terhadap 

lingkungan, dan 3) angket perilaku ramah lingkungan. 

Angket pengetahuan lingkungan hidup dibuat dalam bentuk soal pilihan 

ganda. Responden cukup menjawabnya dengan memilih salah satu pilihan 

jawaban yang sudah tersedia. Angket sikap peduli lingkungan dibuat dalam 

bentuk skala sikap, responden dipersilahkan memilih alternatif jawaban 

“sangat setuju”, “setuju”, “kurang setuju” dan “tidak setuju”. Sistem 

penyekoran mengacu pada bentuk positif, seperti “sangat setuju” = 4, 

“setuju” = 3, “kurang setuju” = 2, dan “tidak setuju” = 1. Angket perilaku 
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ramah lingkungan dibuat dalam bentuk skala perilaku, alternatif jawaban 

yang disediakan berupa “selalu”, “sering”, “kadang-kadang”, “tidak 

pernah”. Sama seperti skala sikap, sistem penyekoran skala perilaku juga 

mengacu pada bentuk postif, seperti “selalu” = 4, “sering” = 3, “kadang-

kadang” = 2, dan “tidak pernah” = 1. Hasil tabulasi data akan dikelompokan 

ke dalam skala “buruk” dan “baik”, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

proses anasilis. 

b. Studi Literatur dan Dukumentasi 

Studi literatur dan dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen berupa laporan penelitian, baik pemerintah maupun 

perseorangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Data yang 

diperoleh berupa data sekunder, walaupun hanya data penunjang, tetapi 

data ini sangat berguna karena dapat memabantu peneliti dalam proses 

analisis data. 

 

H. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian terbagi ke dalam dua katagori yaitu 

validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal terdiri validitas isi 

dan validitas konstruk. Validitas isi merupakan ketepatan suatu instrumen 

yang ditinjau dari segi isi. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas isi 

jika butir pertanyaan betul-betul merepresentasikan pengetahuan yang sudah 

dipelajari oleh responden. Artinya, semua butir pertanyaan sudah sesuai 

dengan pengetahuan yang dipahami responden.  

Validitas konstruk merupakan konstruksi dari bidang ilmu yang dapat 

diuji melalui uji validitas instrumen. Suatu instrumen memiliki validitas 

konstruk yang tinggi apabila hasilnya sesuai dengan kriteria yang hendak 

diukur. Artinya, jika diuraikan akan tampak kesesuaian antara rincian 

indikator pada setiap butir pertanyaan dengan rincian indikator secara umum. 

Uji validitas konstruk dapat dilakukan dengan memasangkan indikator pada 

butir-butir soal dengan indikator tertentu. 
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Validitas eksternal diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor setiap 

butir pertanyaan dengan skor total semua butir pertanyaan. Instrument akan 

diujicobakan kepada responden di luar sampel, dan selanjutnya semua 

jawaban akan diproses untuk mencari nilai rhitung. Nilai rhitung kemudian 

dibandingkan dengan rtabel dengan ketentuan, jika nilai rhitung lebih besar dari 

pada nilai rtabel, maka item instrumen dinyatakan valid. Uji validitas dilakukan 

untuk setiap butir pertanyaan dari semua variabel. Uji validitas menggunakan 

alat uji koefisien korelasi product moment mengingat semua data berbentuk 

interval dan rasio.  

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Sumber: Sugiyono (2007) 

Keterangan: 

r :  koefisien korelasi person 

N :  jumlah sampel 

Pada uji coba instrumen pertama ditemukan banyak item yang tidak valid. 

Instrumen kemudian dikonsultasikan dengan pembimbing dan diberikan 

catatan perbaikan mengenai: 1) struktur soal harus jelas antara stimulus, 

pertanyaan dan pilihan jawaban, 2) kalimat antar jawaban harus seimbang, 3) 

pilihan jawaban harus homogen, 4) untuk instrumen sikap dan perilaku 

sebaiknya pernyataannya tidak mudah ditebak. Setelah instrumen diperbaiki, 

selanjutnya diujicobakan kembali. Informasi lengkap mengenai uji validitas 

dapat dilihat di bagian lampiran.   

Item yang tidak valid selanjutnya akan diperbaiki. Perbaikan dilakukan 

pada struktur soal, dimana soal yang baik terdiri dari stimulus, pertanyaan dan 

pilihan jawaban. Kalimat pertanyaan atau pernyataan harus jelas dan jangan 

mudah ditebak. Kalimat pilihan jawaban harus seimbang, tujuannya untuk 

menghindari anggapan jawaban dengan kalimat yang panjang sebagai jawaban 

yang benar. Pilihan jawaban harus homogen agar daya beda antar jawaban 
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seimbang. Selain struktur kalimat, perbaikan instrument juga menyangkut 

efektifitas bahasa.  

Setelah diperbaiki dan diuji cobakan kembali, hasil uji validitas dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Mungkin ada kekhawatiran bagaimana jika 

jawaban responden tidak sesuai dengan kenyataan, terutama di bagian perilaku 

ramah lingkungan. Sebagai langkah antisipasi, peneliti memeriksa ulang pada 

tiga aspek, yaitu: lampu listrik di ruang kelas, sampah organik-nonorganik dan 

jumlah kendaraan siswa. Jika skor pemanfaatan listrik, penggunaan kendaraan 

dan pengelolaan sampah sangat baik sedangkan lampu dibiarkan menyala, 

sampah bercampur dan kendaraan siswa sama dengan jumlah siswa maka 

diindikasikan responden telah berbohong.  

Instrumen pengetahuan lingkungan, sikap peduli lingkungan dan 

perilaku ramah lingkungan sudah valid. Instrumen ini sudah mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Masih diperlukan uji lainnya untuk memastikan agar 

data yang dihasilkan dari instrumen tersebut akan sama dengan data dari 

sampel lainnya apabila menggunakan instrumen yang sama. Proses uji untuk 

memastikan keajegan suatu instrumen ini adalah uji reriabilitas. 

 

b. Uji Reriabilitas 

Selain uji validitas diperlukan pula uji reriabilitas. Sukmaditanata 

(2009: 229) menyatakan, “reriabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau 

ketetapan hasil pengukuran”. Suatu instrumen dikatakan reriabel untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur apabila hasilnya ajeg jika dilakukan 

beberapa kali pengukuran. Reriabilitas akan menentukan konsistensi hasil 

pengukuran, jika instrumen digunakan untuk beberapa kali pengukuran  

menghasilkan informasi yang sama atau mirip maka instrumen tersebut 

dikatakan reriabel. 

Uji reriabilitas isntrumen dilakukan dengan menggunakan alat statistik 

Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha merupakan ukuran keandalan mulai dari 

nol sampai dengan satu. Menurut Kusnendi (2010: 27), sebuah instrument 

harus memiliki angka Cronbach’s Alpha minimal 0,7 jika ingin dikatakan 
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andal karena dapat memberikan dukungan terhadap konsistensi internal. 

Tingkat keandalan sebuah instrument dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 

Skala Keandalan Cronbach’s Alpha 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Tingkat Keandalan 

0,0 – 0,20 Kurang Andal 

>0,20 – 0,40 Agak Andal 

>0,40 – 0,60 Cukup Andal 

>0,60 – 0,80 Andal 

>0,80 – 1,00 Sangat Andal 

Sumber: Hair at al. (2007: 125) 

Ada dua alasan mengapa peneliti memilih menggunakan alat 

uji ini. Pertama, karena teknik ini paling sering digunakan dalam berbagai 

macam penelitian. Kedua, alat uji Cronbach’s alpha dapat mendeteksi 

indikator-indikator yang tidak konsisten. Perhitungan nilai Cronbach’s alpha 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini (Arikunto, 2006: 

178). 

 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

 

Dimana, 

𝑟11  =  koefisien reriabilitas 

𝑘  =  Banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑖
2 =  Jumlah variansi skor butir soal ke-i 

I  =  1, 2, 3, 4, …… n 

𝜎𝑡
2  =  Variansi total 
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1. Uji Validitas Instrumen Pengetahuan Pertama 

Tabel 3.3 

Uji Reliabilitas Intsrumen Pengetahuan Pertama 

 

 

Sumber : hasil perhitungan peneliti (2016) 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, diketahui jumlah pertanyaan 

sebanyak 30 soal, nilai koefisien cronbach’s alpha sebesar 0,622. 

Kriteria menyebutkan, intsrumen dinyatakan reliabel digunakan dalam 

pengukuran apabila nilainya lebih dari 0,7, maka dari itu isntrumen di 

atas tidak reliabel.  

2. Uji Validitas Instrumen Pengetahuan Kedua 

Tabel 3.4 

Uji Reliabilitas Instrumen Pengetahuan Kedua 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 30 

Sumber : hasil perhitungan peneliti (2016) 

Tabel 3.4 di atas memperlihatkan nilai koefisien cronbach’s 

alpha sebesar 0,880. Kriteria menyebutkan, intsrumen dinyatakan 

reliabel digunakan dalam pengukuran apabila nilainya lebih dari 0,7, 

maka dari itu isntrumen di atas reliabel. Berdasarkan tabel 3.19 tentang 

keandalan reliabilitas instrumen, nilai 0,880 menempatkan diri pada 

level sangat andal, karena itu instrumen ini dinyatakan sangat reliabel.   

3. Uji Validitas Instrumen Sikap Pertama 

Tabel 3.5 

Uji Reliabilitas Instrumen Sikap Pertama 

Cronbach's Alpha N of Items 

Cronbach's Alpha N of Items 

.662 30 
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Cronbach's Alpha N of Items 

.531 20 

Sumber : hasil perhitungan peneliti (2016) 

 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui jumlah pernyataan 

sebanyak 20 butir, nilai koefisien cronbach’s alpha sebesar 0,531. 

Kriteria menyebutkan, intsrumen dinyatakan reliabel digunakan dalam 

pengukuran apabila nilainya lebih dari 0,7, maka dari itu isntrumen di 

atas tidak reliabel.  

4. Uji Validitas Instrumen Sikap Kedua 

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Instrumen Sikap Kedua 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 20 

Sumber : hasil perhitungan peneliti (2016) 

 

Tabel 3.6 di atas memperlihatkan nilai koefisien cronbach’s 

alpha sebesar 0,881. Kriteria menyebutkan, intsrumen dinyatakan 

reliabel digunakan dalam pengukuran apabila nilainya lebih dari 0,7, 

maka dari itu isntrumen di atas reliabel. Berdasarkan tabel 3.19 tentang 

keandalan reliabilitas instrumen, nilai 0,881 menempatkan diri pada 

level sangat andal, karena itu instrumen ini dinyatakan sangat reliabel.  

  

5. Uji Reliabilitas Instrumen Perilaku Pertama 

Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas Instrumen Perilaku Pertama 

Cronbach's Alpha N of Items 

.580 30 

Sumber : hasil perhitungan peneliti (2016) 
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Berdasarkan tabel 3.6 di atas, diketahui jumlah pernyataan 

sebanyak 20 butir, nilai koefisien cronbach’s alpha sebesar 0,580. 

Kriteria menyebutkan, intsrumen dinyatakan reliabel digunakan dalam 

pengukuran apabila nilainya lebih dari 0,7, maka dari itu isntrumen di 

atas tidak reliabel.  

6. Uji Validitas Instrumen Perilaku Kedua 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Instrumen Perilaku Kedua 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 29 

Sumber : hasil perhitungan peneliti (2016) 

 

Tabel 3.8 di atas memperlihatkan nilai koefisien cronbach’s 

alpha sebesar 0,910. Kriteria menyebutkan, intsrumen dinyatakan 

reliabel digunakan dalam pengukuran apabila nilainya lebih dari 0,7, 

maka dari itu isntrumen di atas reliabel. Berdasarkan tabel 3.19 tentang 

keandalan reliabilitas instrumen, nilai 0,881 menempatkan diri pada 

level sangat andal, karena itu instrumen ini dinyatakan sangat reliabel.  

 

I. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data dari lapangan terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

melakukan proses analisis data sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. 

Langkah-langkah yang akan dilalui dalam proses analisis data adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengecekan dokumen mengenai kelengkapan pengisian dan kebenaran 

data. 

b. Menyusun dan mengelompokan data yang sejenis. 

c. Mentabulasi data 

d. Menuliskan hasilnya ke dalam bentuk tabel dan mendeskripsikan. 

e. Menganalisis data sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. 
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Teknik analisis data terbagi menjadi dua tahapan, yaitu analisis deskriptif 

dan analisis inferensial. 

 

 

a. Analisis Deskriptif 

Data yang sudah terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel atau 

bagan agar proses interpretasi data mudah dilakukan. Data dinterpretasi 

melalui prosedur statistik deskriptif dengan alat uji statistik yang digunakan 

adalah rata-rata dan modus untuk ukuran gejala pusat, simpangan baku dan 

variansi untuk ukuran variasi, skewnes untuk ukuran kemiringan dan 

kurtosis untuk ukuran keruncingan. Cara tersebut diharapkan memberikan 

gambaran sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 

b. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial bertujuan untuk membuktikan hipotesis penelitian. 

Alat statistik yang digunakan pada tahap ini ialah uji korelasi dan regresi 

dengan bantuan aplikasi Statistical Pacage for Sosial Science (SPSS). 

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 

dan sikap peduli lingkungan dengan perilaku ramah lingkungan. Analisis 

regresi dimaksudkan untuk mengukur pengaruh pengetahuann dan sikap 

peduli lingkungan terhadap perilaku ramah lingkungan peserta didik.  

Langkah-langkah dalam analisis inferensial adalah 1) uji normalitas 

dan linieritas, kemudian 2) uji hipotesis. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui sebaran data terdistibusi secara normal atau tidak. Pengujian 

menggunakan metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria 

uji: jika nilai Sig. kurang dari 0,05 maka H0 diterima, artinya distribusi data 

tidak normal. Sedangkan jika nilan Sig. lebih dari 0,05 maka H0 ditolak, 

yang artinya distribusi data normal.  

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui linieritas hubungan dua 

variabel. Alat uji yang digunakan ialah Test Of Linierity. Ketentuan uji ini 

adalah jika nilai Sig. kurang dari 0,05 maka Ho akan ditolak, artinya 

hubungan dua variabel linier, tetapi jika nilai Sig. lebih dari 0,05 maka 
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hipotesis statistik yang diterima adalah Ho. Tahap ini sangat penting karena 

akan menentukan proses statistik selanjutnya, apakah statistika parametrik 

atau nonparametrik.  

Uji hipotesis bertujuan menguji hipotesis penelitian. Langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Uji Korelasi, bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel bebas 

dengan variabel terikat. Uji korelasi dalam penelitian menggunakan 

uji Spearman. Korelasi diketahui berdasarkan kriteria uji: jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka Ho diterima, tetapi jika nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Adapun hipotesis 

statistik untuk uji korelasi ini adalah 

H1 = Hubungan pengetahuan lingkungan dengan perilaku ramah 

lingkungan. 

Ho : Tidak ada hubungan antara pengetahuan lingkungan 

dengan perilaku ramah lingkungan. 

Ha : Ada hubungan antara pengetahuan lingkungan dengan 

perilaku ramah lingkungan.  

H2 = Hubungan sikap peduli lingkungan dengan perilaku ramah 

lingkungan. 

Ho : Tidak ada hubungan antara sikap peduli lingkungan 

dengan perilaku ramah lingkungan. 

Ha : Ada hubungan antara sikap peduli lingkungan dengan 

perilaku ramah lingkungan. 

H3 = Hubungan pengetahuan lingkungan dengan sikap peduli 

lingkungan. 

Ho : Tidak ada hubungan antara pengetahuan lingkungan 

dengan sikap peduli lingkungan 

Ha : Ada hubungan antara pengetahuan lingkungan dengan 

sikap peduli lingkungan 

H4 = Hubungan antara pengetahuan dan sikap peduli lingkungan 

dengan perilaku ramah lingkungan. 
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Ho : Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap peduli 

lingkungan dengan perilaku ramah lingkungan. 

Ha : Ada hubungan antara pengetahuan dan sikap peduli 

lingkungan dengan perilaku ramah lingkungan. 

Rumus korelasi Pearson (Sugiono, 2007): 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan: 

r :  koefisien korelasi person 

N :  jumlah sampel 

2. Menentukan koefisien diterminasi, bertujuan untuk mengetahui berapa 

besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

𝑫 = 𝒓𝟐 × 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana, 

D = koefisien determinasi 

r2 = koefisien 

3. Uji regresi linier, bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas terahadap variabel terikat, uji regresi sekaligus dapat 

meramalkan nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Ada 

atau tidak adanya pengaruh variabel ditetapkan berdasarkan kriteria 

uji: jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka Ho diterima, sedangkan 

jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Hipotesis 

statistik untuk uji regresi adalah sebagai berikut. 

H1 = Pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku ramah 

lingkungan peserta didik SMA di Kota Bandung. 

Ho = Tinggi dan rendahnya pengetahuan lingkungan tidak 

mempengaruhi perilaku ramah lingkungan peserta didik 

SMA di Kota Bandung.  
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Ha  =  Tinggi dan rendahnya pengetahuan lingkungan 

mempengaruhi perilaku ramah lingkungan peserta didik 

SMA di Kota Bandung. 

H2 = Pengaruh siakp peduli lingkungan terhadap perilaku ramah 

lingkungan peserta didik SMA di Kota Bandung. 

Ho = Tinggi dan rendahnya sikap peduli lingkungan tidak 

mempengaruhi perilaku ramah lingkungan peserta didik 

SMA di Kota Bandung.  

Ha = Tinggi dan rendahnya sikap peduli lingkungan 

mempengaruhi perilaku ramah lingkungan peserta didik 

SMA di Kota Bandung.  

H3 = Pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku ramah 

lingkungan. 

Ho = Tinggi dan rendahnya pengetahuan lingkungan tidak 

mempengaruhi sikap peduli lingkungan. 

Ha = Tinggi dan rendahnya pengetahuan lingkungan 

mempengeruhi sikap peduli lingkungan. 

4. Analisis jalur, uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama 

dari pengetahuan dan sikap peduli lingkungan terhadap perilaku 

ramah lingkungan. Pengaruh bersama dapat diketahui melalui kriteria 

uji: jika nilai Signifikansi lebih dari 0,05 maka Ho diterima, tetapi jika 

lebih kecil maka yang diterima adalah Ha. Hipotesis statistik untuk uji 

analisis jalur ini adalah 

Ho : Besar dan kecilnya tingkat pengetahuan dan sikap peduli 

lingkungan tidak mempengaruhi perilaku ramah lingkungan. 

Ha : Besar dan kecilnya tingkat pengetahuan dan sikap peduli 

lingkungan mempengaruhi perilaku ramah lingkungan.  

5. Uji asumsi klasik regresi, bertujuan untuk menetukan arahan dalam 

proses generalisasi terhadap populasi. Uji asumsi klasik regresi dalam 

penelitian ini terdiri dari uji multikolinieritas dan uji normalitas 

residual.  
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J. Alur Penelitian 
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