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METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Secara umum terdapat dua kategori dalam metode penelitian yaitu 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian 

yang menggunakan angka-angka sebagai data yang kemudian dianalisis 

menggunakan statistik (Suharsaputra, 2012:53). Data penelitian diperoleh melalui 

instrumen yang sudah disiapkan. Data penelitian yang terkumpul berupa angka-

angka perlu diolah dan dianalisis.  

Metode penelitian kuantitatif ini berlandaskan pada filsafat positivisme. 

memandang fenomena yang diteliti dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, 

teramati, terukur, dan menunjukkan hubungan gejala bersifat sebab akibat 

(Sugiyono, 2012:14). Landasan ini sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif ini 

yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara Sekolah 

Adiwiyata terhadap Karakter Peduli Lingkungan Siswa. Paradigma penelitianya 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

 

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian Asosiasi 

Keterangan : 

X = Sekolah Adiwiyata 

Y = Karakter Peduli Lingkungan Siswa 
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Melalui landasan penelitian kuantitatif yang telah dikemukakan, tampak 

bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sangat ketat dalam 

prosedur pelaksanaannya (Suharsaputra, 2012:53). Hal itu dikarenakan penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang umumnya dilakukan untuk melakukan 

verifikasi teori melalui pengujian hipotesis. Prosedur ini juga untuk memperoleh 

data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan variabel. Sehingga 

penelitian kuantitatif diperlukan penguasaan dan pemahaman teori yang kuat dan 

mendalam.   

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan desain causal 

dan correlational. Penelitian causal merupakan sebuah penelitian dimana peneliti 

ingin menggambarkan penyebab satu atau lebih masalah. Sedangkan penelitian 

correlational yaitu ketika peneliti tertarik menggambarkan variabel penting yang 

terkait dengan masalah tersebut (Sekaran, 2009:110). Diketahui bahwa pemilihan 

causal correlational disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menemukan 

sebab akibat ataupun pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sehingga tujuan penelitian ini menemukan jawaban yang sesuai. 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas atau 

variabel yang mempengaruhi yaitu Sekolah Adiwiyata. Kemudian variabel terikat 

atau yang dipengaruhi yaitu karakter peduli lingkungan pada siswa. Variabel-

variabel penelitian tersebut memiliki sifat masing-masing. Variabel bebas 

memiliki sifat statis, yaitu sifat normal dan tidak dapat dimanipulasi. Sedangkan 

variabel terikatnya memiliki sifat dinamis, memungkinkan untuk dimanipulasi 

maupun diubah sesuai keinginan peneliti (Suharsimi, 2006:124). Sifat pada 

variabel ini menentukan cara perlakuan peneliti untuk mengumpulkan data. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Lowokwaru 2 Malang yang 

beralamat di Jl. Tretes No. 3, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian ini 

dilaksanakan 22 – 30 Januari pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. Waktu 

yang dipilih untuk melakukan pengambilan data tepatnya yaitu pada awal 

semester genap agar tidak tepat waktu persiapan ujian tengah semester genap.   

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 

sampai kelas 6 SDN Lowokwaru 2 Malang. Diketahui bahwa populasi seluruhnya 

memiliki jumlah 614 siswa dengan kelas pararel kelas 1 (empat kelas), kelas 2 

(tiga kelas), kelas 3 (tiga kelas), kelas 4 (tiga kelas), kelas 5 (tiga kelas), dan kelas 

6 (tiga kelas). Adanya populasi yang begitu banyak, maka perlu adanya batasan 

dengan cara pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Proportionate 

stratified random sampling ini digunakan apabila populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 

2015:120). Adapun pertimbangan untuk menentukan sampel penellitian dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Penentuan Sampel 

Kelas Pararel Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

Kelas I (A,B,C,D) 109 39 

Kelas II (A,B,C) 102 37 

Kelas III (A,B,C) 98 35 

Kelas IV (A,B,C) 100 36 

Kelas V (A,B,C) 105 38 

Kelas VI (A,B,C) 100 36 

Total Siswa 614 221 

(Sumber : olahan peneliti, 2018) 
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Untuk menentukan ukuran sampel dari seluruh populasi dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan acuan tabel yang dikembangkan dari Isaac dan 

Michael. Peneliti menentukan ukuran sampel dengan menghendaki tingkat 

kesalahan 5% atau kepercayaan sampel terhadap populasi 95%.  

Tabel 3.2 Tabel Isaac dan Michael 

N S N S N S 

 5%  5%  5% 

10 10 220 135 1200 270 

15 14 230 139 1300 275 

20 19 240 142 1400 279 

25 23 250 146 1500 283 

30 28 260 149 1600 286 

35 32 270 152 1700 289 

40 36 280 155 1800 292 

45 40 290 158 1900 294 

50 44 300 161 2000 297 

55 48 320 167 2200 301 

60 51 340 172 2400 304 

65 55 360 177 2600 307 

70 58 380 182 2800 310 

75 62 400 186 3000 312 

80 65 420 191 3500 317 

85 68 440 195 4000 320 

90 72 460 198 4500 323 

95 75 480 202 5000 326 

100 78 500 205 6000 329 

110 84 550 213 7000 332 

120 86 600 221 8000 334 

130 95 650 227 9000 335 

140 100 700 233 10000 336 

150 105 750 238 15000 340 

160 110 800 243 20000 342 

170 114 850 247 30000 344 

180 119 900 251 40000 345 

190 123 950 255 50000 346 

200 127 1000 258 75000 346 

210 131 1100 265 100000 347 

(Sumber : Sugiyono, 2015:128) 

Diketahui bahwa populasi memiliki strata yang ditandai adanya perbedaan 

kelas. Karena populasinya berstrata maka sampelnya juga berstrata. Untuk 

menentukan sampel setiap strata dapat dihitung dengan rumus di bawah :    

  

Gambar 3.2 rumus menentukan sampel berstrata 

Jumlah sampel = Jumlah siswa perkelas/ populasi keseluruhan X sampel keseluruhan 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen 

penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Sugiyono, 2015:193). Dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data penelitian, maka penelitian ini hendak menggunakan metode 

pengumpulan data dengan teknik angket dan wawancara. 

Teknik angket untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis sesuai indikator variabel kepada sampel untuk 

dijawabnya. Digunakan teknik angket ini karena seluruh jumlah sampel tidak 

memungkinkan untuk diwawancarai. Sedangkan teknik wawancara dilakukan 

dengan angket terstruktur yaitu dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan. 

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden atau sumber data memberikan 

jawaban melalui jawaban yang tersedia. 

Kualifikasi petugas yang berperan sebagai pelaksana pengumpulan data 

yaitu peneliti sendiri. Hal ini berkaitan dengan apabila adanya pertanyaan yang 

kurang jelas peneliti dapat memberikan jawaban atau solusi secara langsung. 

Peneliti melakukan kontrol kondisi secara langsung pada waktu pelaksanaan 

pengumpulan data. Kemudian jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data yaitu 

pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. Waktu pelaksaan ditaksir sekitar 

satu bulan untuk mendapatkan hasil data yang dibutuhkan secara maksimal.   
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E. Instrumen Penelitian 

1. Angket 

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu 

angket. Kemudian angket diberikan kepada sumber data yaitu siswa. Angket 

disusun dengan Skala Likert. Skala Likert merupakan skala untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial dengan gradasi  

dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono 2015:134). Data yang 

diperoleh dapat berupa opsi jawaban dengan gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Angket 

No. Kriteria jawaban Skor pernyataan positif Skor pernyataan negatif 

1. Sangat setuju/Selalu 4 1 

2. Setuju/Sering 3 2 

3. Kurang setuju/Jarang 2 3 

4. Sangat tidak setuju/Tidak pernah 1 4 

(Sumber : olahan peneliti, 2018) 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket 

No Variabel Sub. Variabel Indikator Butir Soal 

1. Sekolah 

Adiwiyata 

Kebijakan 

berwawasan 

lingkungan 

KTSP memuat upaya 

Pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup 

1, 2, 3 

Program perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

4, 5 

Kurikulum berbasis 

lingkungan 

Kegiatan pembelajaran 

terintegrasi lingkungan hidup 

6, 7, 8, 9 

Pembelajaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

10, 11, 12 

Kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif 

Kegiatan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

13, 14, 

Menjalin kemitraan dalam 

rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

15, 16 

Pengelolaan sarana 

pendukung ramah 

lingkungan 

Ketersediaan sarana prasarana 

ramah lingkungan 

17, 18, 19 

Pemanfaatan sarana dan 

prasarana ramah lingkungan 

20, 21, 22, 

23, 24 

2. Karakter peduli 

lingkungan 

Karakter peduli 

lingkungan 

Peduli pada lingkungan gedung 

kelas 

1, 2, 3, 4, 5 

Peduli pada sarana prasanara 

ramah lingkungan 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
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Lanjutan Tabel .... 

No Variabel Sub. Variabel Indikator Butir Soal 

   Peduli pada lingkungan sekolah  12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Peduli lingkungan melalui 

prestasi dan karya 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24 

(Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2013 olahan peneliti) 

Jumlah skor ideal (kriterium) apabila setiap butir mendapat skor tertinggi  

(4x24x221). Untuk skor tertinggi = 4, jumlah butir = 24, dan jumlah sampel 221. 

Total skor jika diperoleh dengan sempurna berjumlah 21.216, maka secara 

kontinum dapat dibuat kategori pada penelitian ini sebagai berikut :  

Tabel 3.5 Kriterium Skor Hasil Angket 

Jumlah skor Kriteria 

0 - 8.487 Tidak baik 

8.488 - 12.730  Kurang baik 

12.731 - 16.973 Cukup baik 

16.973 - 21.216 Sangat baik 

(Sumber : Sugiyono, 2015:144 olahan peneliti) 

2. Wawancara 

Instrumen selanjutnya yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

yaitu wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari subjek 

penelitian secara lebih mendalam (Sugiyono, 2015:172). Instrumen wawancara 

disusun tidak terstruktur dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup artinya 

responden dapat menjawab dengan bebas. Wawancara akan dilaksanakan setelah 

angket dan dilaksanakan melalui tatap muka (face to face). Wawancara 

dilaksanakan untuk mendapatkan kepercayaan dan konfirmasi dari jawaban 

angket. Subjek wawancara penelitian ini yaitu Guru Kelas sebagai penanggung 

jawab kegiatan adiwiyata. Kisi-kisi wawancara dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 



40 
 

 
 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Wawancara 

No Variabel Sub. Variabel Indikator Butir Soal 

1. Sekolah 

Adiwiyata 

Kebijakan 

berwawasan 

lingkungan 

KTSP memuat upaya 

Pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup 

1 

Program perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

2 

Kurikulum berbasis 

lingkungan 

Kegiatan pembelajaran 

terintegrasi lingkungan hidup 

3 

Pembelajaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

4 

Kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif 

Kegiatan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

5, 6, 7 

Menjalin kemitraan dalam 

rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

8 

Pengelolaan sarana 

pendukung ramah 

lingkungan 

Ketersediaan sarana prasarana 

ramah lingkungan 

9 

Pemanfaatan sarana dan 

prasarana ramah lingkungan 

10 

(Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2013 olahan peneliti) 

3. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah alat pengukur suatu kuesioner/angket yang merupakan 

indikator dari variabel. Kuesioner penelitian ini dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2013:47). Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS21. SPSS21 memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 

2013:48). 

4. Uji Validitas Instrumen 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 

2013:52). Pengukuran validitas akan dilakukan dengan tiga cara yaitu melakukan 
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korelasi antar skor butir pertanyaan/pernyataan dengan total skor konstruk, 

melakukan korelasi bivariate antar masing-masing skor indikator dengan total 

skor konstruk, dan dengan uji Confirmatory Factor Analysis. 

F. Analisis Data 

Jenis analisis statistik yang digunakan yaitu statistik inferensial. Statistik 

inferensial adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel 

dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial merupakan statistik 

probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan 

data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (Sugiyono, 2015:209). Kesimpulan 

dari data sampel penelitian ini akan diberlakukan untuk populasi yang mempunyai 

peluang kesalahan 5% dan taraf kepercayaan 95%. Kemudian penelitian ini 

menggunakan statistik parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji 

parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data 

sampel. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval. 

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis statistik 

parametris. Penggunaan statistik disesuaikan dengan macam data dan bentuk 

hipotesis. Analisis statistik yang digunakan yaitu uji asumsi sederhana dan 

pengujian hipotesis. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2013:160). Uji normalitas memiliki dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan statistik. Alat uji 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogrov-

Smirnov Z dengan kriteria jika signifikansi Kolmogrov-Smirnov Z < 5% maka data 

tidak normal, sebaliknya jika signifikansi > 5% maka data normal (Ghozali, 

2011).  

Cara menguji normalitas residual dengan analisis grafik melalui SPSS21 

dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : lakukan regresi dengan 

persamaan INCOME=f (SIZE,EARNS,WEALTH,SAVING). Lanjutkan dengan 

menekan Plots hingga di layar tampak tampilan windows Linear Regression Plots. 

Aktifkan standardized Residual Plots pada Histogram dan pada Normal 

Probability Plots. Tekan Continue dan abaikan lainnya dan tekan Ok.  

2. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Korelasi 

Analisis Korelasi Sederhana (Bivariate Correlation) untuk menguji 

hipotesis menggunakan metode Pearson Correlation. Pearson Correlation 

bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua 

variabel penelitian ini. Pada korelasi pearson nilai korelasi (r) berkisar antara 1 

sampai -1. Nilai semakin kuat mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua 

variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 maka hubungan semakin 

lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan 

nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun). Untuk 

mengetahui pedoman memberikan intepretasi koefisien korelasi dapat dilihat pada 

tabel 3.7 sebagai berikut : 
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Tabel 3.7 Intepretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

(Sumber : Sugiyono, 2015:257) 

Hasil analisis yang dihasilkan dari korelasi sederhana yaitu menunjukkan 

kuat tidaknya hubungan antar variabel dan arah hubungan. Arah hubungan 

dikatakan positif apabila nilai r positif dan sebalikan apabila nilai r negatif maka 

arah hubungan negatif. Kemudian menghasilkan tingkat signifikansi yaitu apabila 

H0 diterima jika signifikansi > 0,05 dan H0 ditolak jika signifikansi < 0,05.  

b. Analisis Regresi Linear 

Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi atau menguji 

pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila skor variabel bebas 

diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi 

juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel 

bebasnya. Analisis regresi linear terdiri dari variabel bebas (independen) dan satu 

variabel terikat (dependen), dengan persamaan : 

Y = a x bX 

Keterangan : 

Y   : Variabel terikat 

a    : Konstanta regresi 

bX : Nilai turunan atau peningkatan variabel bebas 
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Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana mengacu pada dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, atau dengan membandingkan nilai 

signifikansi (α) dengan nilai probabilitas = 0,05. 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : Jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05 maka variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha : Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05 maka variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji pengaruh dari model 

regresi. Besarnya nilai korelasi (R) yang berarti variabilitas variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen besarnya dihitung 

dalam prosentasi. Sedangkan sisa dari prosentasi yang dijelaskan oleh model 

lainnya yang tidak dimaksukkan dalam model regresi (Ghozali, 2013:117). 

2. Uji Statistik F 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Pada model regresi menjelaskan dengan 

membandingkan probabilitas dengan signifikansi pada penelitian. 

 


