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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Pekanbaru Penelitian 

dilakukan pada bulan 14 November 2017 s/d 10 Januari 2018  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian yang ingin penulis teliti yaitu siswa dan tim 

adiwiyata, sedangkan objek penelitiannya adalah sikap peduli lingkungan dan  

adiwiyata 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Menurut Supranto populasi ialah kumpulan yang lengkap dari elemen-

elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya.
28

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI, XII SMA Negeri 9 

Pekanbaru yang  menerapkan program Adiwiyata berjumlah 937 siswa. 

b. Sampel 

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
29

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik 

Simple Proportionate Stratified Random Sampling pertimbangan yang 

digunakan adalah seluruh siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru diwajibkan 

mengikuti semua kegiatan program Adiwiyata yang telah ditetapkan oleh 
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sekolah sehingga semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel. Proportionate Stratified Random Sampling ialah 

pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara 

proporsional
30

.Sampel yang akan diambil sebesar 10%. Berdasarkan 

pernyataan Arikunto mengemukakan bahwa: untuk sekedar ancer-ancer  

apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya 

besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-50% atau lebih. 

Memperhatikan pernyataan di atas menurut Surakhmad 1994 menyarankan 

apabila ukuran populasi sebanyak kurang atau sama dengan 100, 

pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Apabila 

ukuran populasi sama dengan atau lebih dari 1000, ukuran sampel diharapkan 

sekurang-kurangnya 10% dari ukuran populasi yaitu berjumlah 94 siswa.
31

 

D. Metode dan Desain Penelitian 

Menurut Arikunto metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan 

dalam  penelitian ini adalah metode survei
32

. Menurut Sukmadinata penelitian 

survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi 

yang besar dengan menggunkan sampel yang relatif kecil. populasi tersebut 
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bisa berkenaan dengan orang, instansi, organisasi, unit-unit kemasyarakatan, 

Tetapi sumber utamanya adalah orang.
33

 

Pada penelitian ini, metode survei digunakan untuk mengetahui 

pengaruh program adiwiyata terhadap Sikap Kepeduliaan Lingkungan Siswa 

SMA Negeri 9 Pekanbaru Tahun Ajaran 2017/2018. 

Desain dalam penelitian survei ini menggunakan dua variabel, 

menurut Sugiyono variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dioelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
34

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut 

berupa hasil observasi dan angket tentang sikap kepedulian lingkungan yang 

berupa angket yang diisi oleh siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru. Dalam 

kegiatan penelitian ini mengamati sikap kepedulian lingkungan, indikator 

sikap kepedulian lingkungan yang diamati siswa yaitu: selalu menjaga 

kelestarian lingkungan, mencintai kerapian dan kebersihan lingkungan, 

bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam, mendukung penghijauan, 

kebiasaan membuang sampah. 

Agar dapat diperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah diperlukan metode yang mampu mengungkapkan 
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data dengan jelas sesuai pokok permasalahannya yaitu penilaian sikap peduli 

lingkungan siswa, dimana data dikumpulkan dengan cara, yaitu dengan 

menggunakan angket dan observasi.  

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila 

objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam 

(kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan 

responden kecil
35

. Peneliti melakukan observasi pada saat penulis 

melakukan melaksanakan studi pendahuluan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 9  Pekanbaru 

2. Angket  

Menurut Arikunto angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dsri responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.
36

 Pengambilan data 

dengan menggunakan angket untuk meperoleh data program adiwiyata dan 

sikap peduli lingkungan siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

Angket yang digunakan oleh penulis ketika melakukan penelitian 

adalah jenis angket tertutup yang dalam penyusunannya menggunakan 

skala likert. Setiap pernyataan telah disediakan empat alternatif jawaban 

yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju, hal ini untuk 

kepentingan analisis, setiap alternatif jawaban diberi skor atau bobot. 
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Sangat setuju (4) 

Setuju (3) 

Kurang setuju (2) 

Tidak setuju (1) 

F. Teknik Analisis Data 

Analaisi isi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan. Apakah dalam hipotesis itu ada atau tidak pengaruh antara program 

adiwiyata terhadap sikap peduli lingkunagn siswa SMA Negeri 9 pekanbaru. 

Adapun teknik yang digunakan adalah “teknik korelasi product 

moment” dengan rumus sebagai berikut: 

    
 ∑     ∑   ∑  

√[ ∑     ∑     ][ ∑    ∑   ]   

 

Keterangan: 

rxy : angka indeks korelasi “r” product moment 

N  : sampel (number of class) 

∑xy : jumlah hasil perkalian antara skor x dan y 

∑x  : jumlah seluruh skor x 

∑y  : jumlah seluruh skor y 

Sedangkan indeks korelasi besarnya “r” product moment, “r” yaitu: 

1. 0,00-0,20 adalah anatara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sangat lemah, sangat rendah, bahkan tidak terdapat pengaruh 

2. 0,00-0,40 adalah anatara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sangat lemah atau rendah 
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3. 0,40-0,70 adalah anatara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

yang cukup atau sedang 

4. 0,70-0,90 adalah anatara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

yang sangat kuat atau tinggi 

5. 0,90-1,00 adalah anatara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

yang sangat kuat atau sangat tinggi. 

Dalam memproses data, penulis juga menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 

16.0 for windows. SPSS merupakan salah satu paket program komputer yang 

digunakan dalam mengelola data statistik. 

Untuk mengetahui masuk dimana kategori sikap siswa dalam proses 

pembelajaran, maka digunakan rentang pesentase sebagai berikut: 

81% - 100% : sangat tinggi / sangat peduli 

61% - 80% : tinggi / peduli 

41% - 60% : sedang 

21% - 40% : rendah 

0% - 20%  : sangat rendah 
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