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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini 

disajikan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif merupakan upaya untuk 

mengukur variabel yang ada dalam penelitian (variabel X dan variabel Y) untuk 

kemudian mencari pengaruh dan hubungan dari kedua variabel tersebut. Peneliti 

meyakini bahwa pendekatan kuantitaif akan sangat sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Dalam metode penelitian ini akan menggambarkan keterkaitan 

pembelajaran geografi melalui lingkungan pesisir yang meliputi bentuk ruang, 

misalnya kondisi banjir rob, abrasi, intrusi air laut, pengelolan hutan mangrove 

oleh masyarakat, kondisi masyarakat pesisir, dan lain-lain. Melalui penelitian ini, 

peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Geografi  berbasis 

ecopedagogy terhadap hasil belajar siswa SMA dilingkungan pesisir. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi bertempat SMA Negeri yang ada di wilayah pesisir Kabupatan 

Karawang yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai sumber pembelajaran 

lingkungan, adapun daftar nama SMA yang dijadikan sebagai lokasi penelitian 

dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Daftar Nama SMA Lokasi Penelitian 

No Nama Sekolah  Alamat sekolah  

1 
SMAN 1 

Rengasdengklok 

Jalan Raya kutagandok, Kec. kutawaluya , Kab. 

Karawang 

2 SMAN 1 Pedes 
Jalan Raya Sungai Butu, Desa Kertaraharja,  Kec. Pedes, 

Kab. Karawang 

3 SMAN 1 Cibuaya Jalan Raya Pajaten, Kec. Cibuaya  Kab. Karawang 

4 SMAN 1 Cilamaya 
Jalan Raya suka tani , Kec. Cilamaya wetan , Kab. 

Karawang 

Sumber : Hasil observasi lapangan 2017 
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C.  Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas XI IPS  tingkat SMA yang 

berada di wilayah pesisir Kabupaten Karawang yang melaksanakn kurikulum 

KTSP, yaitu SMAN 1 Rengasdengklok SMAN 1 Pedes, SMAN 1 Cibuaya, dan 

SMAN 1 Cilamaya.  

2. Sampel    

Teknik sampling adalah teknik-teknik pengambilan sampel dengan tujuan 

untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dengan 

menggunakan teknik/metode tertentu. Penentuan jumlah sampel dengan teknik 

sampel acak sederhana dibantu menggunakan rumus slovin. Adapun jumlah 

populasi dan Sampel dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut 

Tabel 3.2 Daftar jumlah Populasi dan sampel kelas XI IPS SMA Negeri Di 

Wilayah Pesisir yang melaksankan kurikulum KTSP 

No Nama sekolah  
Jumlah 

populasi   

Jumlah 

sampel  

1 SMAN 1 Cilamaya  175 60 

2 SMAN 1 Pedes 223 84 

3 SMAN 1 Rengasdengklok 160 66 

4 SMAN 1 Cibuaya 105 40 

Jumlah 663 250 

    Sumber : Hasil observasi lapangan bulan Januari 2017 

D. Variabel Penelitian 

variabel penelitian dalam penelitian ini adalah segala sesuatu sebagai objek 

penelitian yang ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk 

menarik kesimpulan. Variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
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1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas (X) 

pada penelitian ini adalah pembelajaran geogarfi berbasis ecopedagogy 

Indikator Pembelajaran geografi dilingkungan pesisir.  

Permasalahan lingkungan dalam konteks local. “Koteks local disesuaikan 

dengan kekhasan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi disuatu wilayah 

tertentu.masing- masing daerah mempunyai permasalahan lingkungan hidup 

yang berbeda, tergantung dari kondisi geografis wilayah yang bersangkutan. 

Perbedaan geografis, seperti,   daerah pantai dan pegunungan, desa dan kota 

daerah tandus dan subur, dan sebagainya mempunyai permasalahan yang 

berbeda”.  

2.  Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) pada penelitian ini 

adalah hasil belajar di lingkungan pesisir. 

Indikator: 

1. Aspek kognitif (Y1 ) 

a) Pengetahuan tentang masalah-masalah lingkungan dalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan pesisir. 

b) Pengetahuan penyebab masalah di lingkungan pesisir 

c) Pengetahuan tentang dampak permasalahan di lingkungan pesisir. 

d) Pengetahuan tentang prediksi permasalahan lingkungan dimasa yang akan 

datang di lingkungan pesisir. 

e) Pengetahuan tentang solusi atau alternative untuk menyelesaikan 

permasalahan di lingkungan pesisir. 

f) Pemahana tentang ketergantungan manusia dan lingkungan, serta saling 

ketergantungan individu, kelompok, komunitas, dan bangsa dalam 

pengelolan lingkungan hidup baik dalam kontek lokal maupun global di 

lingkungan pesisir. 

2. Aspek afektif (Y2) 

a) Apresiasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di wilayah pesesir.  
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b) Respon dan pemikiran terhadap isu-isu lingkungan hidup di wilayah pesesir.   

c) Menghargai pendapat dan pandangan orang lain terhadap lingkungan hidup di 

wilayah pesesir.   

d) Keterbukaan dalam berbagai permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup 

di wilayah pesesir. 

3. Aspek psikomotor (Y3) 

a) Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya  secara bijaksana 

di lingkungan pesisir  

b) Keterampilan hidup yang selaras dengan pelestraian dan kesimbangan 

lingkungan hidup di wilayah pesisir  

c) Keterampilan pemecahan lingkungan hidup di wilayah pesisir 

d) Keterampilan social yang berhubungan dengan lingkungan hidup. di wilayah 

pesisir. 

 

 Adapun keterkaitan antara dua variable tersebut dapat dilihat pada gambar 

3.1 sebagai berikut: 

 

       (Hasil Belajar) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

Variabel Bebas (X) = Pembelajaran Geogarfi berbasis ecopedagogy 

Variabel Terikat (Y) = Hasil belajar yang terdiri dari aspek Kognitif, Afektif, dan 

Pisikomotor 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel, yaitu variabel penyebab dan variabel yang dipengaruhi 

untuk membangun suatu hubungan atau klausal. Variabel penyebab atau variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini ialah pengaruh pembelajaran geografi berbasis 

xy 1 , xy 2, xy 3 
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berbasis ecopedagogy 
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ecopedagogy, sedangkan  variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat (Y) 

adalah Hasil belajar yang terdiri dari aspek Kognitif, Afektif, dan Pisikomotor . 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan ruang lingkup 

masalah yang diteliti, oleh karena itu penulis akan mendefinisikan secara 

oprasional defenisi-defenisi yang terdapat dalam penelitian ini. Secara lebih lanjut 

Komarudin (1994:29) menjelaskan defenisi operasional adalah pengertian yang 

lengkap tentang suatu variabel yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri 

utama variabel itu”. 

Adapun defenisi-defenisi oprasioanal yang berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain: 

1. Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran geografi pada hakikatnya adalah pembelajaran tentang gejala-

gejala geografi yang tersebar di permukaan bumi, pada penelitian ini peserta didik 

diarahkan kepada pembelajaran yang berbasis lingkungan  

2. Ecopedagogy  

Pembelajaran lingkungan dalam konteks lokal. Konteks lokal disesuaikan 

dengan kekhasan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di suatu wilayah 

tertentu. Masing- masing daerah mempunyai permasalahan lingkungan hidup 

yang berbeda, tergantung dari kondisi geografis wilayah yang bersangkutan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan.  

Dalam penelitian ini didukung oleh data yang didapat dari instansi terkait 

dan data langsung dari lapangan, dan teknik pengumpulan data yang diperlukan 

penulis akan menggunakan beberapa pengumpulan data berdasarkan tekniknya, 

yaitu sebagai berikut. 
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1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peniliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. 

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta 

dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta, pengamat 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan 

pengamatan berperan serta melakukan dua peran sekaligus, yaitu sebagai 

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam observasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Pada saat berlangsung kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peneliti 

datang langsung  ke tempat yang sedang berlangsung pelaksanaan 

pembelajaran 

2) Melakukan observasi lapangan dengan membuat catatan yang sistematis dari 

data yang diperoleh dilapangan. 

3) Mengumpulkan dan menyempurnakan catatan data dan informasi yang 

diperoleh di lapangan. 

4) Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari lapangan. 

Penelitian ini dilakukan di siswa yang ada pada wilayah pesisir Kabupaten 

Karawang misalnya SMA Negeri 1 Rengasdengklok, SMA Negeri 1 Pedes,  SMA 

Negeri 1 Cibuaya, dan SMA Negeri 1 Cilamaya dengan tujuan penelitian ini ingin 

mengetahui kontribusi pembelajaran geografi terhadap pembentukan Kepedulian 

siswa kepada  lingkungan pesisir. 

2. Angket 

Lembar pertanyaan dan pernyataan secara tertulis diberikan kepada 

responden, responden disini ialah peserta didik di SMA lingkungan pesisir. 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh pembelajaran geografi berbasis ecopedagogy terhadap hasil belajar 

siswa SMA di sekolah yang ada dilingkungan pesisir. Isi pertanyaan kuesioner 

pada penelitian ini sesuai dengan variabel penelitian karena untuk menjawab 

rumusan masalah dan untuk tercapainya tujuan dari penelitian. Sebelum dibagikan 

kepada responden atau sampel sesungguhnya, kuesioner tersebut akan diuji 
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reabilitas, validitasnya, daya beda dan indeks kesukarannya. Setalah didapat hasil 

ujinya, maka langkah selanjutnya ialah pembagian angket kepada sampel yang 

sesungguhnya, dalam hal ini adalah peserta didik kelas XI di tingkat SMA atau 

Sederajat dilingkungan pesisir  Untuk tabulasi hasil jawaban dari responden 

peneliti menggunakan skala Likert, dimana pertanyaan positif diberi skor 5,4,3,2,1 

sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1,2,3,4,5.  

Berikut prosedur dalam pembuatan kuesioner dangan skala likert: 

a) Peneliti mengumpulkan item-item pertanyaan yang cukup banyak, relevan 

dengan masalah yang diteliti dan terdiri dari item pertanyaan yang cukup jelas 

dan gradasi negatif sampai positif 

b) Item pertanyaan tersebut dicobakan kepada sekelompok responden yang 

representatif dari populasi yang ingin diteliti 

c) Responden memberikan jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang 

disediakan dengan menggunakan skala Likert yang mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif. 

3. Wawancara  

Wawancara mendalam dilakukan dengan pedoman wawancara kepada 

informan, dimana peneliti sebagai instrumen (human instrument). Tujuan dari 

wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan 

kompleks mengenai pembelajaran Geografi terhadap ecopedagogy pada siswa 

SMA di lingkungan pesisir di Kabupaten Karawang khusunya pada siswa di SMA 

Negeri 1 Rengasdengklok, SMA Negeri 1 Pedes, SMA Negeri 1 Cibuaya, SMA 

Negeri 1 Cilamaya. Tentunya kepada informan yang dapat dipercaya dan 

berpengalaman di lapangan. Untuk pencatatan hasil wawancara dilakukan dengan 

pencatatan melalui alat perekam (handphone, tape recorder), melalui pencatatan 

pewawancara (interviewer) dan kamera digital untuk mengambil gambar/foto. 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan antara dua 

orang atau lebih. Disamping itu, wawancara dapat dilakukan dimana saja selama 

dialog tersebut dapat dilakukan. Wawancara ini sifatnya praktis dan tidak terlalu 

terikat oleh waktu, tempat dan siapa saja.  
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur. Dilakukannya teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat 

memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dengan teknik 

ini memerlukan adanya pedoman wawancara yang memuat pertanyaan yang 

terkait dengan penelitian, namun nantinya pertanyaan tersebut juga dapat 

dikembangkan peneliti ketika berada dilapangan sehingga akan diperoleh data 

yang lengkap untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti.  

Adapun langkah-langkah wawancara mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif, yaitu:  

a) Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan. 

b) Menyiapkan pokok-pokok masalah dalam bahan pembicaraan.  

c) Mengawali atau membuka alur wawancara.  

d) Melangsungkan alur wawancara. 

e) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya. 

f) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

g) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh 

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai guru Pendidikan Geografi 

dengan tujuan agar peneliti mendapatlkan informasi mengenai kompetensi guru 

Pendidikan Geografi dalam membentuk dan mengembangkan etika  lingkungan 

siswa di sekolah.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pendukung atau pelangkap untuk 

mengumpulkan data-data atau keterangan-keterangan tertulis mengenai keadaan 

sekolah, keadaan guru dan lain-lain. Dokumentasi yang dimaksud seperti buku-

buku, arsip, foto-foto kegiatan, jurnal dan dokumen sekolah. Data yang diperoleh 

melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai sumber yang dapat 

membantu serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

pada saat mengolah data. 

G. Pedoman Skoring  

Dalam mengukur pengaruh pembelajaran Geografi berbasis ecopedagogy 

terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan aspek kognitif siswa terdapat 
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materi Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup untuk  

mengukur aspek kognitif tersebut disediakan 5 alternatif jawaban yaitu a, b, c, d 

dan e yang mana jawaban benar dari setiap pertanyaan akan mendapatkan skor 1. 

 Selanjutnya untuk mengukur pengaruh pembelajaran Geografi terhadap 

ecopedagogy siswa di lingkungan pesisir yang berdampak pada hasil belajar yang 

berkenan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa yang meliputi SMA 

Negeri 1 Pedes, SMA Negeri 1 Rengasdengklok,, SMA Negeri 1 Cibuaya, dan 

SMA Negeri 1 Cilamaya digunakan pedoman skala Likert, dengan alternatif 

pertanyaan atau pernyataan terentang satu sampai lima pilihan. Alternatif respon 

tersebut diurutkan dari kemungkinan kesesuaian tertinggi sampai dengan 

kemungkinan terendah. 

Untuk mengukur kontribusi pembelajaran Geografi terhadap etika lingkungan 

aspek afektif yaitu menggunakan alternatif respon sikap siswa, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju 

ST  = Setuju 

RR  = Ragu-Ragu 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

Secara sederhana, pola skor yang dimiliki oleh setiap alternatif respon 

tertera pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Pola Skor Alternatif Respon 

Etika lingkungan Aspek Afektif 

 

Alternatif Respon Skor 

SS 5 

ST 4 

RR 3 

TS 2 

STS 1 
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 Sedangkan untuk mengukur kontribusi pembelajaran Geografi terhadap 

pembentukan karakter peduli lingkungan aspek psikomotor menggunakan 

alternatif respon prilaku siswa, dengan penjelasan sebagai berikut: 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KD = Kadang-Kadang 

PR = Pernah 

TP = Tidak Pernah 

Secara sederhana, pola skor yang dimiliki oleh setiap alternatif respon 

tertera pada tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Pola Skor Alternatif Respon 

 Etika lingkungan Aspek Psikomotor 

Alternatif Respon Skor 

SL 5 

SR 4 

KD 3 

PR 2 

TP 1 

H. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas  

Kebenaran suatu hasil penelitian ilmu-ilmu sosial sangat ditentukan pula 

oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukurnya tidak valid dan reliable maka 

akan diperoleh data hasil penelitian yang bias atau diragukan kebenarannya. 

Mengingat pengumpulan data ini dilakukan melalui angket, maka faktor 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Penerapan tes ini untuk mengetahui taraf kesesuaian antara yang 

diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan. 

Sehingga jika peneliti menggunakan angket sebagai pengumpul data penelitian, 

maka angket yang digunakan harus mampu mengukur apa yang akan diukurnya.  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan kevalidan atau kesahihan 

suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila instrument tersebut 

dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Untuk menghitung 
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validitas alat ukur digunakan rumus korelasi product moment yang dikembangkan 

oleh Pearson yaitu: 
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YYnXXn

YXYXn
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Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi 

n = Jumlah responden uji coba 

X = Skor tiap item 

Y = Skor seluruh item responden uji coba 

Sumber Riduwan (2010) 

2. Uji Reliabilitas  

 Penerapan tes ini untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang 

dipergunakan menunjukan tingkat ketetapan, keakuran, kestabilan, atau konsisten 

dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun 

dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. 

 Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan. Suatu instrumen dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen menyatakan keajegan 

terhadap hasil pendeteksian yang dilakukan oleh setiap instrument.  

 Nilai reliabilitas untuk data likert dihitung dengan menggunakan rumus 

Alpha seperti berikut: 
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Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k    = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya item 

∑n
2
  = Jumlah varian butir 
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   = Varians total 

Dengan: 
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n   = Jumlah responden uji coba instrumen  

(∑X)
2
  =  Kuadrat jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

∑X
2
  = Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

Varians total dihitung dengan rumus: 

2
2

2

( )

t

Y
Y

n

n



 

  

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

t
2
  = Varians total 

n   = Jumlah responden uji coba instrumen  

(∑Y)
2
  =  Kuadrat jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

∑Y
2
  =  Jumlah kuadrat skor responden 

3. Uji Indeks kesukaran  

Indek kesukaran adalah suatu parameter untuk menyatakan bahwa item soal 

mudah, sedang dan sukar. Indeks kesukaran ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

Tingkat kesukaran =  

Menurut ketentuan, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran (P) Kategori 

0.00 < P < 0.30 Sukar 

0.30 < P <0.70 Sedang 

0.70 < P <1,00 Mudah 

    Sumber:Witherington (1952) 

 

 

Jumlah siswa yang menjawab soal benar 

Jumlah siswa yang mengikuti tes 
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4. Uji Daya Pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara subjek yang pandai dengan subjek yang berkemampuan rendah. Angka 

yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat 

juga berkisar antara 0.00 - 1.00. Tetapi bedanya, indeks kesukaran tidak mengenal 

tanda negatif. 

Dalam menentukan kelompok bawah dan kelompok atas dilakukan dengan 

cara melihat skor total dari masing-masing responden. Apabila respondennya 

kecil, yaitu dengan membagi dua sama banyak, skor total dari masing-masing 

responden. Sedangkan jika respondennya besar, dapat mengambil 25% atau 27% 

dari masing-masing kelompok. Untuk lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada 

persamaan berikut ini:  
N

BB
DP BA   

 Keterangan:  DP = daya pembeda soal, 

    BA = Jumlah jawaban benar pada kelompok atas, 

BB = Jumlah jawaban benar pada kelompok bawah, 

 N = Jumlah siswa yang mengerjakan tes 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat 

menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antar peserta didik 

yang sudah memahami materi yang diujikan dengan peserta didik yang 

belum/tidak memahami materi yang diujikan. Adapun klasifikasinya dapat dilihat 

pada table 3.6 sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Penafsiran Klarifikasi Indeks Daya Pembeda 

Sumber: Sudijono, Anas (1996) 

I. Hasil Uji Coba Instrumen 

Dalam pengujian Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini berupa 

kuisioner (angket dan tes) yang berbentuk pilihan ganda dalam kolom tabel, 

selanjutnya angket tersebut disebarkan kepada seluruh sampel siswa di SMA 

Negeri dilingkungan Pesisir Kabupaten Karawang sebanyak 250  siswa secara 

acak, di SMA Negeri 1 Cilamaya  sebanyak 60 siswa secara acak, seluruh sampel 

di SMA Negeri 1 Pedes sebayak 84 siwa secara seluruh sampel di SMA Negeri 1 

Rengasdengklok sebayak 66 siwa secara acak, dan seluruh sampel di SMA Negeri 

1 Cibuaya sebayak 40 siwa secara acak. 

Beberapa tahapan sebelum melakukan pengumpulan data penelitian, terlebih 

dahulu instrumen penelitian diujicobakan untuk dapat mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari tiap-tiap item instrumen. 

Besarnya angka 

indeks diskriminasi 

item (D) 

Klasifikasi Interpretasi 

Kurang dari 0,20  Poor (jelek) 

Butir item yang bersangkutan daya 

pembedanya lemah sekali, dianggap 

tidak memiliki daya pembeda yang 

baik 

0,20 – 0.40 Satisfactory (cukup) 

Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang cukup 

(sedang) 

0,40 – 0,70 Good (baik) 
Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik 

0,70 – 1,00 
Excellent (sangat 

baik) 

Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik 

sekali 

Bertanda negative - 
Butir item yang bersangkutan daya 

pembedanya negatif (jelek sekali  
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1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Pelaksanaan uji validitas dilakukan setelah instrumen dinyatakan siap 

untuk diuji cobakan. Sebelum uji validitas dilakukan peneliti berkonsultasi 

dengan pembimbing guna memastikan konstruk dari definisi maupun indikator 

yang digunakan serta kesesuainnya dengan teori yang relevan. UJi validitas 

dilakukan di MA Negeri 4 Kabupaten Karawang, responden yang dipilih 

adalah responden yang tidak terpilih sebagai responden penelitian 

sesungguhnya yang berjumlah 30 peserta didik. Uji Validitas dilakukan di MA 

Negeri 4 Kabupaten Karawang dikarenakan beberapa hal, yaitu a). 

Pertimbangan memiliki karakteristik yang sama dengan responden 

sesungguhnya; b). Kecenderungan persepsi yang sama dengan masalah yang 

diteliti. 

Pengujian validitas instrumen menggunakan korelasi pearson yang di 

bandingkan dengan syarat minimum korelasi yaitu sebesar 0,3. Hasil uji coba 

instrumen variabel penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Hasil Uji Validitas Pembelajaran Geeografi berbasis ecopedagogy 

Hasil pengujian validitas dari penerapan dan pelaksanaan Pembelajaran 

Geeografi berbasis ecopedagogy dilakukan di MA Negeri 4 Kabupaten Karawang, 

yang dapat dilihat pada table 3.7.  Berdasarkan tabel tersebut diketahui 32  butir 

instrumen valid . Pernyataan tidak valid adalah nomor 3, 5, 10, 13 dan 20. 

Pernyataan nomor tersebut dinyatakan tidak valid dikarenakan hasil uji validitas 

menunjukan nilai korelasi pernyataannya lebih kecil dari 0.3  
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Tabel 3.6.  
Hasil Uji Validitas pembelajaran Geografi 

 

Pernyataan Correlations Keterangan 

P1 
0.608 

Valid 

P2 
0.743 

Valid 

P3 
0.288 

Tidak Valid 

P4 
0.680 

Valid 

P5 
0.195 

Tidak Valid 

P6 
0.736 

Valid 

P7 
0.806 

Valid 

P8 
0.830 

Valid 

P9 
0.799 

Valid 

P10 
0.256 

Tidak Valid 

P11 
0.300 

Valid 

P12 
0.324 

Valid 

P13 
0.023 

Tidak Valid 

P14 
0.516 

Valid 

P15 
0.751 

Valid 

P16 
0.567 

Valid 

P17 
0.752 

Valid 

P18 
0.796 

Valid 

P19 
0.744 

Valid 

P20 
0.293 

Tidak Valid 

P21 
0.715 

Valid 

P22 
0.669 

Valid 

P23 
0.488 

Valid 

P24 
0.541 

Valid 

P25 
0.420 

Valid 

P26 
0.681 

Valid 

P27 
0.780 

Valid 
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Pernyataan Correlations Keterangan 

P28 
0.806 

Valid 

P29 
0.820 

Valid 

P30 
0.799 

Valid 

P31 
0.806 

Valid 

P32 
0.813 

Valid 

P33 
0.813 

Valid 

P34 
0.560 

Valid 

P35 
0.796 

Valid 

P36 
0.796 

Valid 

P37 
0.785 

Valid 

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 

b) Hasil Uji Validitas Aspek Kognitif 

Hasil pengujian validitas aspek kognitif peserta didik yang dilakukan di MA 

Negeri 4 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas Aspek Kognitif 

Pernyataan Correlations Keterangan 

P1 
0.617 

Valid 

P2 
0.369 

Valid 

P3 
0.552 

Valid 

P4 
0.366 

Valid 

P5 
0.312 

Valid 

P6 
0.460 

Valid 

P7 
0.739 

Valid 

P8 
0.460 

Valid 

P9 
0.739 

Valid 

P10 
0.107 

Valid 

P11 
0.334 

Tidak Valid 
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Pernyataan Correlations Keterangan 

P12 
0.487 

Valid 

P13 
0.305 

Valid 

P14 
0.286 

Tidak Valid 

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui 12 butir instrumen valid. Pernyataan 

tidak valid adalah nomor 11dan 14 Pernyataan nomor tersebut dinyatakan tidak 

valid dikarenakan hasil uji validitas menunjukan nilai korelasi pernyataannya 

lebih kecil dari 0.3.  

c) Hasil Uji Validitas Aspek Afektif 

Hasil pengujian validitas aspek afektif peserta didik yang dilakukan di MA 

Negeri 4 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui 12  butir instrumen valid. Pernyataan 

tidak valid adalah nomor 3 dan 5. Pernyataan nomor tersebut dinyatakan tidak 

valid dikarenakan hasil uji validitas menunjukan nilai korelasi pernyataannya 

lebih kecil dari 0.3.  

Tabel 3.8. Hasil Uji Validitas Aspek Afektif 

Pernyataan Correlations Keterangan 

P1 0.563 Valid 

P2 0.7608 Valid 

P3 0.5804 Tidak Valid 

P4 0.2717 Valid 

P5 0.8121 Tidak Valid 

P6 0.596 Valid 

P7 0.7809 Valid 

P8 0.7542 Valid 

P9 0.6883 Valid 

P10 0.6329 Valid 

P11 0.6289 Valid 
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Pernyataan Correlations Keterangan 

P12 0.6329 Valid 

P13 0.6613 Valid 

P14 0.2245 Valid 

       Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 

d) Hasil Uji Validitas Aspek Psikomotor 

Hasil pengujian validitas aspek psikomotor peserta didik yang dilakukan di 

MA Negeri 4 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9. Hasil Uji Validitas Aspek Psikomotor 

Pernyataan Correlations Keterangan 

P1 
0.229 

Tidak Valid 

P2 
0.507 

Valid 

P3 
0.624 

Valid 

P4 
0.606 

Valid 

P5 
0.606 

Valid 

P6 
0.738 

Valid 

P7 
0.751 

Valid 

P8 
0.738 

Valid 

P9 
0.630 

Valid 

P10 
0.594 

Valid 

P11 
0.597 

Valid 

P12 
0.293 

Tidak Valid 

P13 
0.547 

Valid 

P14 
0.554 

Valid 

       Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui 12  butir instrumen valid. Pernyataan tidak 

valid adalah nomor 1 Dan 12. Pernyataan nomor tersebut dinyatakan tidak valid 

dikarenakan hasil uji validitas menunjukan nilai korelasi penryataannya lebih 

kecil dari 0.3.  
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1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Realibilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan. Suatu instrumen 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen menyatakan 

kejegan terhadap hasil pendeteksian yang dilakukan oleh setiap instrumen. 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan secara internal. Data dianggap 

memiliki reliabilitas instrumen apabila nilai korelasi antara kedua belahan tersebut 

diatas angka 0.60. Hasil pengujian adalah sebagai berikut 

 

Table 3.10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

No Variabel 
Hasil Uji 

Reliabilitas 
Simpulan 

1 
 

Ecopedagogy 

0,754 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

2 

Aspek Kognitif 

 

0,706 

 

Reliabel 

Aspek Afektif 

 

0,742 

 

Reliabel 

Aspek Psikomotor 

 

0,745 

 

Reliabel 

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 

 

Berdasarkan tabel 3.11 hasil uji relibailitas menunjukan bahwa semua 

dimensi memiliki nilai relibilitas lebih besar dari 0,6. Artinya semua dimensi 

dinyatkan reliabel.  

2. Hasil Uji Indek Kesukaran Instrumen (P)  

Untuk menentukan katagori analisis tingkat kesukaran (P) item instrument 

dibagi menjadi 3 kategori, yaitu antara 0,00<P<0,30 untuk item soal sukar, 

0,30<P<0,70 untuk item sedang dan 0,70<P<1,00 untuk item mudah. Dapat 

dilihat pada table 3.11. Hasil Uji Indek Kesukaran Instrumen. Berdasarkan table 

tersebut didapat hasil perhitungan untuk tingkat kesukaran instrument maka 

diperoleh data bahwa dari 11 pertanyaan yang diujicobakan ke peserta didik 
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terdapat item kategori sukar = 0. Item kategori sedang = 3. Dan item kategori 

mudah =8. 

Table 3.11. Hasil Uji Indek Kesukaran Instrumen (P) 

Butir 

Soal B JS Nilai Kesukaran Keterangan 

1 24 34 0.706 Mudah 

2 30 34 0.882 Mudah 

3 20 34 0.588 Sedang 

4 22 34 0.647 Sedang 

5 24 34 0.706 Mudah 

6 26 34 0.765 Mudah 

7 23 34 0.676 Sedang 

8 26 34 0.765 Mudah 

9 23 34 0.676 Mudah 

10 26 34 0.765 Mudah 

11 20 34 0.588 Sedang 

   Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 

3. Hasil Uji Daya Pembeda (D) 

Penafsiran analisis daya pembeda (D) item instrumen dibagi menjadi 5 

kategori, yaitu D 0 termasuk kriteria dibuang. D ,20 termasuk kriteria jelek. 

0,20<D<0,40 kriteria cukup. 0,40<D<0,70 kriteria baik. Dan 0,70<D<1,00 kriteria 

baik sekali. Dapat dilihat pada Table 3.12 Untuk hasil perhitungan daya pembeda 

(D) maka item instrument diperoleh data bahwa dari 11 pertanyaan yang diuji 

terdapat item kategori jelek = 0. Item kategori  cukup = 8. Item katagori baik = 3. 

Dan item kategori baik sekali = 0. 

Table 3.12. Hasil Uji Daya Pembeda (D) 

Butir 

Soal 
SA SA IA Nilai Keterangan 

1 16 8 17 0.471 Baik 

2 16 14 17 0.118 Jelek 

3 16 4 17 0.706 Baik  

4 13 9 17 0.235 Cukup 

5 17 11 17 0.118 Jelek 

6 17 9 17 0.471 Baik 

7 17 6 17 0.647 Baik 

8 17 9 17 0.471 Cukup 

9 17 6 17 0.647 Baik 

10 15 11 17 0.235 Cukup 

11 12 8 17 0.235 Cukup 

12 13 10 17 0.176 Jelek 
   Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian  2017 
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J. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dialakukan peneliti untuk mencari arti, 

makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan 

mencari hal-hal penting. Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada 

penelitian ini, maka teknik pengelolaan data atau analisis data yang digunakan 

adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengolah data kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut kemudian 

dianalisis dan diperiksa keabsahanya melalui beberapa teknik Data yang diperoleh 

disesuaikan dengan data pendudkung lainnya untuk mengungkapkan 

permasalahan secara tepat. 

a. Data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian didiskusikan, 

dikritik ataupun dibandingkan dengan pendapat lain. 

b. Data yang diperoleh kemudian difokuskan pada subtantif fokus penelitian  

Melalui tahap-tahap yang dikemukakan di atas, maka diharapkan penelitian 

yang dilakukan dapat memperoleh data yang akurat dan tepat.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data 

diantaranya adalah:  

1. Uji Normalitas Data  

Kenormalan data dapat dilihat dengan memperhatikan gambar P-P Plot 

yang dihasilkan dari perhitungan melalui software SPSS.   

2. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians berasal dari 

populasi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas varians digunakan 

uji-F  

3. Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur derajat hubungan dari dua 

variabel. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi 

produc moment  
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Keterangan :  

rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

X = Skor item 

Y = Skor total 

 = Jumlah skor butir 

 = Jumlah skor total 

 = Jumlah kuadrat butir 

  = Jumlah kuadrat total 

  = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

N = Jumlah responden 

Sumber : (Riduwan , 2010:2039) 

4. Koefisian Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan rumus sebagai berikut:  

KP = r
2
 x 100%   

Ketarangan:  

KP = Nilai koefisien determinasi 

r = Nilai koefisien 

Sumber : Riduwan (2007:139)   

5. Regresi Linear 

Regresi linear sederhana adalah regresi linear di mana variabel yang terlibat 

didalamnya hanya dua, yaitu sau variabel terikat Y dan  variabel bebas X  

Bentuk persamaannya adalah :  

Y = a + Bx 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a = Intersep 

b = Koefisien regresi (slop) 

Sumber : Hasan,(2008:64). 

 


