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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu mixed-method. Penelitian kuantitatif 

menerapkan pre-eksperimen menggunakan the one group pretest-posttest design. 

Penelitian kualitatif ini melihat pengaruh pembelajaran Eco Mapping terhadap 

literasi lingkungan siswa. Disisi lain, penelitian kualitatif ditujukan untuk 

menggali informasi kebijakan sekolah dalam menerapkan pendidikan lingkungan 

hidup. 

3.2. Waktu dan Tempet Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan  Maret Tahun Pelajaran 2019 – 2020 

di SMA  Negeri 8 Malang, Jl. Veteran No. 37 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota 

Malang, Jawa Timur, 65145. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1.  Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 8 

Malang kelas X tahun pelajaran 2019-2020. 

3.3.2.  Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling yaitu berupa pengambilan sumber data dengan kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini yang memenuhi kriteria akan menjadi sampel. Adapun kriteria yang 

dijadikan sampel penelitian yaitu: 

1. Sekolah yang telah memiliki predikat sebagai sekolah adiwiyata. 

2. Sekolah adiwiyata yang menerapkan program pembelajaran Eco Mapping. 

3.3.3.  Sampel 

Berdasarkan jumlah populasi siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 8 

Malang, maka dalam penetapan besar-kecilnya sampel tidak menggunakan 

perhitungan statistik sehingga dikatakan homogen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 1 sebanyak 29 siswa. 
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3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1.  Jenis Variabel 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yaitu pembelajaran Eco 

Mapping. Variabel terikat pada penelitian ini adalah literasi lingkungan siswa. 

3.4.2.  Definisi Oprasional Variabel 

Definisi oprasional untuk menghindari salah penafsiran yang berkaitan 

dengan istilah-istilah pada judul skripsi yang berjudul “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Eco Mapping Terhadap Literasi Lingkungan Siswa Kelas X SMA 

Negeri 8 Malang”, maka definisi yang dapat dijelaskan, yaitu: 

1. Pembelajar Eco Mapping 

Eco Mapping adalah pembelajaran yang menyediakan perangkat yang 

sederhana, visual dan praktis untuk mengumpulkan, menganalisa dan 

mengolah perilaku terhadap kondisi lingkungan, khususnya di sekolah. 

2. Literasi lingkungan 

Literasi lingkungan adalah kemampuan individu terkait pengetahuan, 

keterampilan dalam berpikir, sikap dan bagaimana perilaku terhadap 

lingkungan. 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1.  Persiapan Penelitian 

Adapun persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Melakukan observasi sekolah yang memiliki predikat adiwiyata dan 

menerapkan pembelajaran Eco Mapping. 

2. Membuat surat perizinan penelitian. 

3. Melakukan bimbingan proposal penelitian dengan dosen pembimbing. 

4. Menyelesaikan proposal penelitian. 

5. Melaksanakan seminar proposal. 

6. Melakukan penelitian 
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3.5.2.  Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

Beberapa langkah-langkah dan alur yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian, sebagai berikut. 

1. Perizinan dilakukan kepada pihak sekolah dan guru mata pelajaran biologi 

untuk melakukan penelitian. 

2. Observasi dilakukan guna melihat kondisi tempat penelitian. 

3. Siswa yang menjadi sampel dikondisikan. 

4. Angket pretest yang telah disediakan dibagikan kepada siswa. 

5. Sosialisasi berupa kegiatan pembagian tim dan penjelasan langkah kerja Eco 

Mapping dilakukan. 

6. Pembelajaran Eco Mapping dilakukan selama 5 kali pertemuan. 

7. Audit awal dilakukan oleh siswa utuk pemetaan isu atau masalah lingkungan 

yang muncul di sekolah. 

8. Rencana aksi dilakukan sebagai tindak lanjut dari isu lingkungan di sekolah 

yang sudah dipetakan. 

9. Implementasi dilakukan guna menyelesaikan masalah lingkungan. 

10. Audit internal dilakukan oleh pihak sekolah sebagai tindakan akhir. 

11. Angket posttest yang telah disediakan dibagikan kepada siswa. 

12. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data. 

13. Dokumentasi dilakukan untuk melihat proses pembelajaran. 

14. Data dikelolah dan dianalisis. 
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Alur Penelitian 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut. 

1. Angket  

Penelitian ini menggunakan angket MSELS (Middle School 

Environmental Literacy Survey) dengan modifikasi Nurwidodo (2019). Angket 

untuk mengukur pengetahuan lingkungan menggunakan soal piilihan ganda 

tentang pengetahuan ekologi, sikap peduli lingkungan berupa pernyataan sikap-

sikap peduli lingkungan dengan skala likert interval 1-5, perilaku peduli 

lingkungan berupa pernyataan peduli lingkungan dengan skala likert interval 1-5 

dan keterampilan kognitif berupa pilihan ganda tentang identifikasi masalah, 

analisis isu lingkungan dan rencana aksi lingkungan. 

2. Observasi  

Observasi penelitian ini adalah peneliti ikut serta dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai asisten guru. 

3. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur 

kepada siswa dan guru SMA Negeri 8 Malang. Pengambilan data ini diharapkan 

mampu untuk mendapatkan data secara mendalam terkait pembelajaran Eco 

Mapping. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini seperti Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, foto kegiatan pembelajaran. 

3.6.2. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

angket (lampiran 1), wawancara (lampiran 2) dan dokumentasi (lampiran 3). 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data Miles dan 

Huberman dan uji t. 
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A. Analisis data Miles dan Huberman 

Anallisis data Miles dan Huberman menurut (Ilyas, 2016) untuk analisis 

data kualitatif, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas hingga ddatanya jenuh. Langkah analisis data Miles dan Huberman 

dapat dilihat pada 3.2. 

 

 

 

 

  

Gambar 3.2 Analisis data Miles dan Huberman 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapang. Data yang diperoleh diseleksi yang ketat, 

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang 

lebih luas. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan 

mempermudah peneliti untuk pengumpulan data berikutnya. 

2. Penyajian data 

Data yang kelah direduksi, selanjutnya yaitu menyajikan data agar dapat 

dikelompokkan sehingga mudah dipahami. Penyajian data bisa dalam bentuk 

naratif untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh berdasarkan data yang 

sudah dipilah untuk dideskripsikan sesuai dengan topik yang diteliti.  

3. Verifikasi/penarikan kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah verifikasi atau penarik kesimpulan. 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti 

yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
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kesimpulan awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan 

yang ditemukan merupakan kesimpulan yang sesungguhnya. 

B. Uji t 

Analisis uji t menggunakan program SPSS 17.0 Paired Sample t-test pada 

nilai pretest – posttest dengan taraf 5%. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai posttest. Sebelum uji t 

dilakukan, uji normalitas dengan Kolmograv-Smirnov dijalankan. Bila data tidak 

normal, maka analisis data dilakukan menggunakan uji Signed test. 

 


