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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, dengan jenis penelitiannya yang diguanakan adalah penelitian Ex Post 

Facto. Ex Post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan guna meneliti 

kejadian yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan peristiwa tersebut Penelitian tentang 

analisis pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap lingkungan menggunakan  

metode deskriptif. Metode tersebut tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau 

pengubahan terhadap sampel yang digunakan. Data yang telah dikumpulkan akan 

dianalisis dan kemudian dideskripsikan untuk menggabarkan suatu kondisi yang 

terjadi pada subjek penelitian.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di DarulMuhmin yang beralamat di 49 M.1 

Thung Nui, Khuan Kalong, Satun Thailand. Penelitian ini dilaksanakan mulai 

tanggal 1 Juli 2019 - 20 Januari 2020.  

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa di Darul 

Muhmin  Satun, Thailand selatan.  

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan yaitu Nonprobability Sampling. Teknik 

sampling dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Salah satunya yaitu kelas 

yang digunakan adalah kelas 4,5, dan 6 dengan alasan kelas tersebut memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi di Sekolah Dasar.  
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3.3.3 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah kelas 6/1, 6/2, 5/1, 5/2, 4/1 dan 4/2. 

Jumlah sampel keseluruhan adalah 81 siswa dengan kelas 6/1= 14, 6/2=18, 

5/1=12, 5/2=17, 4/1=10 dan 4/2=10. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gender, sedangkan untuk variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap dan perilaku. 

3.4.2 Definisi operasional variabel 

Definisi operasional pada penelitian memiliki fungsi menghindari 

kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran ada dalam penelitian ini. Sesuai 

dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Sikap dan Perilaku Berdasarkan 

Gender di Sekolah Dasar Darul Muhmin Satun, Thailand”, maka definisi 

operasional yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut. 

a. Gender adalah suatu konsep kultural yang membuat perbedaan dalam hal 

peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan 

perempuan yang berkembang didalam masyarakat. Gender dalam penelitian 

ini yaitu perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku peduli lingkungan antara 

laki-laki dan perempuan. Pengukuran gender dilakukan dalam pengisian 

gender responden didalam data pribadi kuesiner. 

b. Pengetahuan, sikap  dan perilaku peduli lingkungan diukur dengan 

menggunakan kuesioner dengan dengan beberapa poin yaitu pengetahuan 

lingkungan secara umum, sikap terhadap lingkungan, dan perilaku terhadap 

lingkungan. Dimana pada poin pengetahuan lingkungan terdapat 17 butir 

soal, sikap terhadap lingkungan diukur dengan (24 butir soal untuk komitmen 

verbal, 11 butir soal untuk kepekaan terhadap lingkungan dan 2 butir soal 

untuk persaan terhadap lingkungan) dan perilaku peduli lingkungan diukur 

dengan 24 butir soal. Dimana untuk sikap dan perilaku tersebut menggunakan 

skala likert. Peneliti menggunakan angket dari MSELS (Middle Schools 
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Environmental Literacy Survey), yang mana peneliti hanya mengambil 3 

komponen yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Jawaban siswa di skor 

menggunakan metode transformasi skor yang dibuat oleh National 

Environmental Literacy Assessment (NELA). 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian bertujuan untuk memperjelas langkah yang dilakukan 

oleh peneliti dalam penelitian. Adapun tahap prosedur penelitian yaitu : 

1) Tahap Pelaksanaan  

a. Mengambil dan memodifikasi instrumen dari MSELS (Middle Schools 

Environmental Literacy Survey), 2011 untuk pengetahuan, sikap dan perilaku  

b. Mempersiapkan surat izin penelitian 

c. Melakukan perizinan kepada direktur sekolah 

d. Melaksanakan penelitian 

2) Tahap pengelolaan dan analisis data 

Tahap pengelolaan dan analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut ini: 

a. Melakukan analisis jawaban dari soal yang ada di instrumen kemudian 

ditabulasikan ke dalam Microsoft Excel 2010 

b. Melakukan interpretasi terhadap hasil yang telah di analisis 

c. Membahas hasil penelitian 

d. Menarik kesimpulan  

e. Menyusun laporan 
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Sedangkan untuk alur penelitian yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

3.6      Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa angket. 

Teknik pengumpulan untuk komponen pengetahuan menggunakan metode tes 

sedangkan untuk sikap dan perilaku menggunakan metode non-tes yang berupa 

angket. 

Pembuatan 

instrumen 

Pelaksanaan 

Penelitian 

Izin Sekolah 

Pengolahan data 

Analisis 

Membahas hasil 

Menarik kesimpulan 

Menyusun laporan 
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3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan bersumber dari penelitian terdahulu mengenai 

literasi lingkungan dari Program National Environmental Literacy Assesment 

(NELA) yang diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA ) tahun 2011 yaitu Middle Schhol Environmental Literacy 

Survey (MSELS). Instrumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai sikap dan perilaku terhadap lingkungan berdasarkan gender. Instrumen 

tersebut meliputi, pengetahuan lingkungan serta sikap dan perilaku terhadap 

lingkungan. (Instrumen terlampir di lampiran 4 halaman 44) 

 

Tabel 3.1 Transformasi Skor Mentah Literasi Lingkungan MSELS 

Komponen 

Literasi 

Lingkungan 

Konsep Spesifik 

Variabel 
Komponen Spesifik 

Nomer 

Butir 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Kisaran 

Skor 
Skor 

Pengetahuan  Pengetahuan 

Ekologi 

Part II Pengetahuan 

Ekologi 

1-17 17 0-17 17 

 Sikap Komitmen Verbal 

(Niat untuk 

bertindak) 

 

Kepekaan 

Lingkungan 

 

 

Perasaan 

Lingkungan 

Part IIICara berpikir 

tentang lingkungan 

 

 

Part V : Anda dan 

Kepekaan 

Lingkungan 

 

Part VI : Bagaimana 

Perasaanmu tentang 

Lingkungan 

18-41 

 

 

 

66-76 

 

 

 

 

77-78 

24 

 

 

 

11 

 

 

 

 

2 

24-120 

 

 

 

11-55 

 

 

 

 

2-10 

30 

 

 

 

25 

 

 

 

 

5 

Perilaku Komitmen Aktual Part IV : Apa yang 

anda lakukan 

terhadap lingkungan 

42-65 24 24-120 60 

(Sumber: McBeth,2011) 

 

3.6.3 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah selesai mengumpulkan jawaban dari soal-soal 

pada masing-masing sekolah yang dijadikan lokasi penelitian. Analisis data 

dilakukan dengan statistik deskriptif rerata. Adapun perolehan angka-angka 

didasarkan pada skoring terhadap jawaban soal. Dalam soal tersebut terdapat 

pilihan jawaban, yaitu pada kompenen pengetahuan menggunakan jawaban benar 
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salah dan untuk komponen sikap dan perilaku menggunakan skala likert yang 

masing-masing komponen terdapat statement positif dan negatif.  

Statement positif yang dimaksud adalah pernyataan yang sesuai dengan berpikir 

tentang lingkungan, sedangkan statement negatif yang maksud adalah pernyataan 

yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kepekaan dan perasaan terhadap 

lingkungan. Rubrik penilaian jawaban dapat dapat dilihat dibawah ini: 

1) komponen pengetahuan menggunakan penskoran  

Benar = 1 

Salah  = 2 

2) Komponen sikap dan perilaku menggunakan jawaban tidak setuju, kurang 

setuju, agak setuju, setuju, sangat setuju.  

1. Jawaban pada statement positif  

Tidak setuju = 1, Kurang setuju = 2, Agak setuju= 3, Setuju= 4, Sangat setuju= 5 

2. Jawaban pada statement negatif 

Tidak setuju = 5, Kurang setuju = 4, Agak setuju= 3, Setuju= 2, Sangat setuju= 1 

 

Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka 

yang dilakukan dengan memasukkan skor jawaban masing-masing partisipan ke 

dalam tabel  dengan Microsoft Exel dan kemudian mencari Mean, Median, 

Modus, SD, dan % Possible Point. 

 


