
   
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pekanbaru. 

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 9 

September 2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 3 

Pekanbaru, sedangkan Objek penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan program 

adiwiyata terhadap karakter peduli lingkungan siswa. 

C. Populasi dan Sampel 

   Populasi 

 Kuncoro menyatakan, Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, 

yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik 

untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.
43

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 3 Pekanbaru yang berjumlah 

403 siswa. 
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   Sampel 

 Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data yang mewakili seluruh populasi. Besarnya jumlah sampel yang diinginkan, 

menurut Sugiyono tergantung pada tingkat ketelitan atau kesalahan yang 

diinginkan.
44

Sedangkan taraf kesalahan itu sendiri dalam Nomogram Herry King 

bervariasi, mulai dari 0,3% sampai dengan 15%.
45

 Penulis mengambil sampel 

dengan taraf kesalahan sebesar 10% dengan tingkat ketelitian sebesar 90%. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan“Stratified Random Sampling”.Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 3 Pekanbaru yang berjumlah 403 siswa dari 

13 kelas, dengan alasan bahwasanya materi tentang kerajinan limbah tekstil 

terdapat dikelas XI dan materi pembelajaran tentang lingkungan lebih banyak 

diperoleh di kelas XI. Mengingat populasi terlalu banyak, maka peneliti 

mengambil sampel dari populasi tersebut dengan menggunakan rumus Slovin:   

n =  
  

       
 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah Populasi 

   : Presisi yang di tetapkan (dipakai 10%)
46
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Dari rumus diatas dapat diketahui: 

   = 
   

            
 

   = 
   

       
 

   = 
    

    
 

  =  80, 11 dibulatkan menjadi 80 

  Jumlah sampel yang diambil 80 siswa dari total siswa yang berjumlah 

403siswa di kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 03 

Pekanbaru. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

mengambil data primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari 

lapangan dengan teknik sebagai berikut: 

   Angket 

 Angket (kuesioner) yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
47

 Untuk memperoleh data, angket 

disebarkan kepada siswa untuk diisi dan kemudian hasilnya dianalisis. 

Analisis ini ditujukan untuk mencari data yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Program Adiwiyata dan karakter peduli lingkungan siswa serta 

mencari pengaruh pelaksanaan Program Adiwiyata terhadap karakter peduli 

lingkungan siswa. Penulis menggunakan metode angket yang disusun 

dengan menggunakan angket model skala Likert. Skala likert ada lima 

interval, yaitu: 
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Sangat Sering   : skor 5 

Sering    : skor 4 

Kadang-kadang   : skor 3 

Jarang    : skor 2 

Tidak pernah   : skor 1
48

 

   Observasi 

  penelitian yang dilakukan melalui pengamatan pencatatan terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian ditempat berlangsungnya peristiwa 

dan peneliti berada bersamaan dengan objek yang diteliti. Peneliti terjun 

langsung kelapangan untuk mengukur program adiwiyata terhadap karakter 

peduli lingkungan siswa pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pekanbaru.  

   Dokumentasi 

   Teknik ini digunakan untuk mengungkap data yang mendukung 

penelitian ini, yaitu dokumen yang berkaitan dengan data sekolah. Misalnya 

sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, kondisi guru, kondisi siswa, dan 

sarana prasarana sekolah. 
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E. Teknik Analisis Data 

 Sebelum masuk ke dalam rumus statistik, terlebih dahulu data yang 

diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban di cari persentase 

jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus: 

   
 

 
        

 

Keterangan: 

F : Frekwensi yang sedang dicari persentasenya 

N : Number of case(Banyak Individu) 

P : Angka persentase
49

 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Y (karakter 

peduli lingkungan) diukur dengan skala nilai yaitu: 

a. Sangat Sering   (SS)  diberi skor 5 

b. Sering    (SR)  diberi skor 4 

c. Kadang-Kadang  (KK) diberi skor 3 

d. Tidak Pernah   (TP) diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Pernah  (STP) diberi skor 1 
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Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagi berikut: 

a. 81 % - 100 % dikategorikan sangat baik 

b.    % - 80 % dikategorikan baik 

c. 41 % -  60 % dikategorikan cukup 

d. 21 % - 40 % dikategorikan kurang baik 

e. 0 % - 20 % dikategorikan tidak baik 

Menganalisis suatu tindakan yang signifikan dalam analisis statistik, 

maka data yang digunakan adalah data interval. Data tentang karakter peduli 

lingkungan merupakan data ordinal maka akan diubah menjadi data interval. 

Langkah-langkah mengubah data ordinal menjadi interval rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

         
      

  
 

Keterangan: 

Yi  = Variabel data Ordinal 

y = mean (rata-rata) 

SD  = Standar Deviasi 

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan rumus atau 

teknik Regresi Linier Sederhana, yaitu untuk memprediksi pengaruh variabel 

bebas (program adiwiyata atau variabel X) terhadap variabel terikat (karakter 

peduli lingkungan atau variabel Y) 

Data yang sudah diberi kategori/kriteria kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang berguna 

untuk mencari pengaruh variabel predictor terhadap variabel 

kriteriumnya.Regresi linear sederhana membandingkan antara Fhitung dan Ftabel. 



   
 

 
 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Y= a + bX 

Keterangan: 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a  : harga konstan (ketika harga X =    

b  : koefisien regresi 

X : nilai variabel independen 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:
50

 

   
 ∑    ∑     ∑    ∑   

 ∑    ∑   
 

   
 ∑    ∑    ∑  

 ∑      ∑    
 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterprestasikan dengan 

menggunakan rumus table nilai “r” product moment. 

        

Keterangan: 

N = Number of cases (banyaknya individu) 

nr = Banyaknya tabel yang dikorelasikan 
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Membandingkan ro (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt(rtable) 

dengan ketentuan: 

a. Jika ro ≥  rt maka Haditerima Hoditolak 

b. Jika ro≤  rtmaka Ho diterima Ha ditolak 

Menghitung besarnya kontribusi variable X terhadap Variabel Y yaitu dengan 

menggunakan rumus koefisien determinasi (KD): 

            

Keterangan : 

KD  = Koefisien Determinasi/Koefisien Penentu 

R
  

= R Square 

 Data yang penulis akan diproses dengan menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statisca Product and Servis Solution) versi 

   0 for Windows.  SPSS merupakan salah satu program komputer yang 

digunakan dalam mengolah data statistik. 

 

 


