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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

Ex post facto. Penelitian ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan, sikap dan 

perilaku terhadap lingkungan siswa menggunakan metode deskriptif analitik. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Thammasat Wittaya School Satun, Thailand yang 

beralamat Desa No 2 No 18 Kecamatan Khuansator, Kabupaten Khuandon, Provinsi 

Satun. Waktu yang dilakukan untuk penelitian di Thammasat Wittaya School, yaitu 

pada tanggal 1 Juli 2019 – 9 Agustus 2019. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa Islamic 

Boarding School di Thammasat Wittaya. Kelas yang digunakan yaitu kelas 4, 5, dan 

6 setara dengan kelas X, XI, dan XII di Indonesia. Jumlah populasi yaitu 103 siswa, 

tetapi yang digunakan hanya 90 karena 13 siswa lainnya berhalangan untuk hadir. 

3.3.2 Sampel 

 Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 siswa. Siswa 

tersebut terdiri dari kelas 4 = 23, kelas 5 = 31, dan kelas 6 = 36. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-

probability dengan cara  purposive  sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

didasarkan atas tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan permasalaha karena kelas yang
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digunakan adalah kelas 4, 5, dan 6 dengan alasan kelas tersebut memiliki tingkat 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang tinggi di sekolah menengah. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Adapun jenis variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat yaitu 

pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan kognitif, sedangkan variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan literasi lingkungan. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan arti mengenai istilah yang berhubungan dengan 

variabel penelitian. Agar tidak menimbulkan kesalahan dan penafsiran, pengertian 

istilah yang behubungan dengan judul antara lain sebagai berikut: 

1. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan ekologi yang 

disesuaikan dengan komponen literasi lingkungan dari Middle Schools 

Environment Literacy (MSEL) 

2. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi verbal komitmen, sensitivitas 

lingkungan, dan perasaan terhadap lingkungan dari Middle Schools Environment  

Literacy (MSEL)  

3. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara berpikir untuk 

bertingkah terhadap lingkungan atau aktual komitmen yang disesuaikan dengan 

komponen literasi lingkungan dari Middle Schools Environment Literacy (MSEL)  

4. Keterampilan kognitif meliputi isu identifikasi, isu analisis, dan rencana aksi 

terhadap lingkungan yang disesuaikan dengan komponen literasi lingkungan dari 

Middle Schools Environment Literacy (MSEL) 

5. Tingkat kemampuan literasi lingkungan merupakan tingkat kesadaran dan 

kepedulian terhadap lingkungan. Diukur dengan menggunakan kuisioner literasi 

lingkungan meliputi pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan kognitif yang 

diadaptasi dari Middle Schools Environmental Literacy (MSEL). Pengukuran 
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tersebut dilakukan untuk mengetahui level literasi lingkungan yang dimiliki oleh 

siswa.  

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian bertujuan untuk memperjelas langkah yang dilakukan oleh 

peneliti. Adapun tahap-tahap yang dilakukan yaitu :  

Tahap Pelaksanaan 

1. Membuat instrument soal dengan mengadopsi dan memodifikasi soal dari MSELS 

(Middle Schools Environmental Literacy Survey)  

2. Mempersiapkan surat izin penelitian 

3. Melakukan izin kepada kepala sekolah dan guru-guru yang dijadikan tempat 

penelitian 

4. Melaksanakan penelitian  

Tahap pengelolaan dan analisis data 

1. Menganalisis data yang diperoleh dengan statistik deskriptif menggunakan 

program Microsoft Excel 2010 untuk mengetahui gambaran literasi lingkungan 

siswa Islamic Boarding School di Thammasat Wittaya, Satun Thailand 

2. Mendeskripsikan gambaran literasi lingkungan siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand 

3. Tahap pengambilan kesimpulan 

4. Menarik kesimpulan 

5. Menyusun laporan 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode yang bersifat 

menghimpun yaitu metode tes dan non-tes menggunakan kuisioner dan wawancara. 

Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data pengetahuan dan keterampilan 

kognitif berupa tes, sikap dan perilaku berupa non-tes menggunakan kuesioner literasi 

lingkungan dari program National Environmental Literacy Assesment (NELA) yang 
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diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

terdiri dari pengetahuan ekologi, komitmen verbal, sensitivitas lingkungan, perasaan 

terhadap lingkungan, komitmen aktual, identifikasi isu lingkungan, analisis isu 

lingkungan, dan rencana aksi lingkungan (McBeth et al., 2011).  

Literasi lingkungan terdiri dari 4 komponen antara lain pengetahuan, sikap, 

perilaku dan keterampilan kognitif. Komponen pengetahuan yang dimaksud dalam 

penelitian ini pengetahuan ekologi dan terdiri dari 17 soal. Komponen sikap meliputi 

komitmen verbal 12 soal, sensitivitas lingkungan 11 soal dan perasaan terhadap 

lingkungan 2 soal. Komponen perilaku mencakup komitmen aktual (cara berpikir 

untuk bertindak) terdiri dari 12 soal. Sedangkan keterampilan kognitif meliputi 

identifikasi isu lingkungan 2 soal, analisis isu lingkungan 6 soal, dan rencana aksi 

lingkungan 8 soal. Total soal yang digunakan dalam kuisioner ini adalah 70 soal. 

Masing-masing komponen memiliki rentang skor yaitu tinggi, sedang, rendah. 

3.6.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal literasi lingkungan 

dari Middle Schools Environmental Literacy Survey/ Instrument (MSELS/ I) dengan 

indikator pengetahuan, sikap dan perilaku. MSELS telah teruji baik validitas konstruk 

maupun reliabilitasnya, serta telah menjadi rujukan asesmen atau evaluasi standar 

untuk tes literasi lingkungan di beberapa negara, sehingga soal tersebut merupakan 

soal baku yang sering digunakan (McBeth, 2011). (instrumen terlampir hal 37) 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan soal tersebut karena pada 

dasarnya soal MSELS memiliki komponen yang sama dalam literasi lingkungan 

menurut North American Association for Environmental Education (NAAEE), 

dimana soal literasi lingkungan terdiri dari komponen pengetahuan ekologi, sikap 

terhadap lingkungan, perilaku, kepekaan terhadap lingkungan, perasaan terhadap 

lingkungan, analisis isu lingkungan dan rencana aksi lingkungan. 

 

 



21 
 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Literasi Lingkungan 

Komponen Literasi 

Lingkungan 

Aspek 

Nomor Soal 
Jumlah 

Item 

Perolehan 

Skor 

Tertinggi 

A. Pengetahuan  Pengetahuan 

Ekologi 

 

1-17 17 17 

B. Sikap  

 

Verbal 

komitmen 

 

18-29 12 60 

Sensitivitas 

lingkungan 

 

42-52 11 55 

Perasaan 

terhadap 

lingkungan 

 

53-54 2 10 

C. Keterampilan 

Kognitif 

 

Identifikasi Isu 

 

55-56 2 2 

Analisis Isu 

 

57-62 6 6 

Rencana Aksi 

 

63-70 
8 20 

D. Perilaku  

 

Apa yang harus 

dilakukan 

terhadap 

lingkungan 

30-41 12 60 

 

Soal literasi lingkungan yang digunakan dalam penelitian ini akan diteskan 

kepada siswa. Berdasarkan soal tersebut akan memperoleh data berupa jawabaan 

siswa. Jawaban-jawaban tersebut skor menggunakan metode tranformasi skor mentah 

yang digunakan oleh National Environmental Literacy Assesment (NELA). 

Transformasi skor mentah yang dibuat oleh NELA tercantum pada tabel transformasi. 

Metode transformasi tersebut tercantum pada jurnal yang dibuat oleh National 

Environmental Literacy Assessment (NELA). Rincian transformasi skor yang dibuat 

oleh NELA tercantum pada Tabel 3.2 Transformasi Skor Mentah Literasi 

Lingkungan. 

 

 

 



22 
 

 

Tabel 3.2 Transformasi Skor Mentah Literasi Lingkungan 

Komponen Literasi 

Lingkungan 

Aspek Bagian dari 

MSELS 

Jumlah 

Item 
Skala 

Skor yang 

disesuaikan 

A. Pengetahuan  Pengetahuan 

Ekologi 

Part II 

Pengetahuan 

Ekologi 

17 0-17 60 

B. Sikap  

 

Verbal 

komitmen 

 

Part III : 

Bagaimana 

anda berpikir 

tentang 

lingkungan 

12 12-60 30 

Sensitivitas 

lingkungan 

Part V : Anda 

dan sentitivitas 

lingkungan 

11 11-55 25 

Perasaan 

terhadap 

lingkungan 

Part VI : 

Bagaimana 

perasaan anda 

terhadap 

lingkungan 

2 2-10 5 

C. Keterampilan 

Kognitif 

 

Identifikasi Isu 

 

Part VII A : 

Identifikasi Isu 
2 0-2 20 

Analisis Isu 

 

Part VII B : 

Analisis Isu 
6 0-6 20 

Rencana Aksi Part VII C : 

Rencana Aksi 
8 0-20 20 

D. Perilaku  

 

Apa yang harus 

dilakukan 

terhadap 

lingkungan 

Part IV : 

Aktual 

Komitmen 
12 12-60 60 

Literasi Lingkungan 70 24-240 240 

(Sumber: McBeth, 2011) 

Keterangan rentang skor dan kategori untuk tiap komponen: 

Pengetahuan :   

Rentang = 0-60, Rendah = 0-20, Sedang 21-40, Tinggi = 41-60. 

Sikap :  

Rentang = 12-60, Rendah = 12-27, Sedang 28-44, Tinggi = 45-60. 

Keterampilan Kognitif :  

Rentang = 0-60, Rendah = 0-20, Sedang 21-40, Tinggi = 41-60. 

Perilaku :  

Rentang = 12-60, Rendah = 12-27, Sedang 28-44, Tinggi = 45-60. 

Literasi Lingkungan :  

Rentang = 24-240, Rendah = 24-96, Sedang 97-168, Tinggi = 169-240. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Pengolahan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara data diolah dan disimpulkan untuk mengetahui 

ketercapaian dari literasi lingkungan. Hasil pengolahan dari data selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah 

ditangkap maknanya. Analisis ini dilakukan dengan memasukkan skor jawaban 

masing-masing partisipan ke dalam table dan menghitung frekuensi relative yaitu 

persentase masing-masing indikatornya sehingga memudahkan memaknai data 

tersebut. Data-data ini merupakan hasil dari literasi lingkungan. 

Perolehan angka-angka didasarkan pada skoring terhadap jawaban soal. Dalam 

soal tersebut terdapat pilihan jawaban. Komponen pengetahuan dan keterampilan 

kognitif menggunakan jawaban benar salah dan untuk komponen sikap dan perilaku 

menggunakan skala likert, dengan skala likert siswa diminta untuk melengkapi 

kuesioner untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan. Rubrik 

penilaian jawaban soal dirincikan sebagai berikut : 

1. Komponen pengetahuan dan keterampilan kognitif menggunakan peskoran  

Benar  = 1 

Salah  = 0 

2. Komponen sikap dan perilaku dengan jawaban tidak setuju, kurang setuju, agak 

setuju, setuju, dan sangat setuju menggunakan penskoran  

Tidak setuju = 1 

Kurang setuju = 2 

Agak setuju  = 3 

Setuju  = 4 

Sangat setuju = 5 

Hasil perolehan angka-angka tersebut dianalisis dengan memasukkan skor 

jawaban partisipan ke dalam tabel dan menghitung frekuensi relatif masing-masing 

indikatornya sehingga memudahkan memaknai data. Data-data ini merupakan hasil 

dari literasi lingkungan, kemudian, menganalisis jawaban dari soal literasi 
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lingkungan. Pengolahan dihitung menggunakan perhitungan sederhana pada 

Microsoft Excel 2010, selain itu uji anova satu jalur (one-way) dilakukan untuk 

menganalisis perbedaan literasi lingkungan di ketiga kelas tersebut menggunakan 

SPSS Statistics 17.0. 


