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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Identifikasi variabel penelitian yang terdapat dalam suatu 

penelitian berfungsi untuk menentukan alat dan teknik pengukuran data, 

serta analisis data yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang 

diperhitungkan dalam analisis data yang digunakan untuk pengujian 

hipotesis adalah : 

1. Variabel Tergantung : Perilaku Membuang Sampah Sembarangan. 

2. Variabel Bebas : Sikap Terhadap Kebersihan Lingkungan. 

    

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

  Definisi operasional untuk masing-masing variabel digunakan 

untuk memperoleh pengertian yang jelas dan menghindari 

kesalahpahaman persepsi mengenai data yang akan dikumpulkan. 

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Perilaku Membuang Sampah Sembarangan 

Perilaku membuang sampah sembarangan adalah perilaku 

dimana seseorang merespon suatu stimulus, dalam hal ini sampah, 

yaitu barang-barang yang sudah tidak terpakai dan tidak berguna 
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lagi, dimana respon tersebut diwujudkan dalam bentuk melepaskan 

atau melemparkan dengan sengaja dan tidak dengan aturan, barang-

barang yang sudah tidak terpakai dan tidak berguna tersebut ke 

tempat yang tidak seharusnya, dalam hal ini tempat sampah. 

Perilaku membuang sampah sembarangan diungkap dengan 

Skala Perilaku membuang sampah sembarangan, yang meliputi tiga 

dimensi perilaku membuang sampah sembarangan, yaitu frekuensi, 

lamanya berlangsung, dan intensitas. 

  Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

perilaku membuang sampah sembarangan dan semakin rendah skor 

yang diperolah maka semakin rendah perilaku membuang sampah 

sembarangan. 

2. Sikap terhadap kebersihan lingkungan 

Sikap terhadap kebersihan lingkungan adalah kecenderungan 

atau kesediaan seseorang yang berasal dari dalam dirinya untuk 

bereaksi terhadap keadaan bersih bebas dari kotoran dari 

keseluruhan obyek (termasuk sampah) sesuai dengan cara tertentu 

yang dipilihnya. 

Sikap terhadap kebersihan lingkungan diungkap dengan skala 

sikap terhadap kebersihan lingkungan yang disusun berdasarkan 

aspek-aspek yang berhubungan dengan sikap terhadap kebersihan 

lingkungan, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 
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  Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

sikap terhadap kebersihan lingkungan dan semakin rendah skor yang 

diperoleh maka semakin rendah sikap terhadap kebersihan 

lingkungan. 

 

C. Subyek Penelitian 

1.   Populasi 

  Hadi (2001, h.70) mengatakan bahwa populasi adalah semua 

individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari 

sampel itu hendak digeneralisasikan.  

  Populasi yang digunakan dalam penelitian Perilaku 

Membuang Sampah Sembarangan Ditinjau dari Sikap terhadap 

Kebersihan Lingkungan adalah : 

 a.  Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang, semester 1 sampai 6. 

Fakultas Ekonomi, program studi ekonomi managemen dan 

akutansi, Fakultas Teknik Industri program studi Elektro, 

Fakultas Teknik Pangan, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas 

Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik program studi 

Teknik Arsitektur, Teknik Sipil dan program studi ilmu 

komputer. 

 b. Masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan. 
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2.   Teknik Pengambilan Sampel. 

Sampel penelitian adalah sejumlah individu dari sebagian 

populasi yang diteliti. Sampel dan populasi harus memiliki paling 

sedikit satu sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat 

pengkhususan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

menjadi cerminan dari populasinya. (Hadi, 1987, h.70) 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik Quota Sampling atau teknik penentuan sampel jatah yaitu teknik 

pengambilan sampel dimana populasi dibagi menjadi strata, kemudian 

tiap stratum ditentukan jatah (quotum) sampelnya yang kurang lebih 

seimbang. (Wasito, 1995, h.60). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode skala yang dibuat sendiri oleh peneliti. Skala dalam ilmu 

psikologi biasanya digunakan sebagai alat ukur psikologi. Data yang 

diungkap oleh suatu skala psikologi berupa konstrak atau konsep 

psikologis yang menggambarkan suatu aspek kepribadian individu 

(Azwar, 2000, h.5) 

Karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi antara lain : 
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1. Stimulusnya berupa pernyataan yang tidak langsung mengungkap 

atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. Meskipun subyek yang 

diukur memahami pernyataan skala namun subyek tidak mengetahui 

arah jawaban yang dikehendaki sehingga jawaban lebih bersifat 

proyektif, yaitu berupa proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya. 

2. Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-

indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam 

bentuk item-iem, maka skala psikologi selalu berisi banyak item. 

Jawaban subyek terhadap satu item baru merupakan sebagian dari 

banyak indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan 

kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis baru dapat dicapai bila 

semua item telah direspon. 

3. Respon subyek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau 

salah. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diisikan secara jujur 

dan sungguh-sungguh. (Azwar, 2000, h.4) 

 Ada 2 skala yang akan dibuat dalam penelitian, yaitu skala 

perilaku membuang sampah sembarangan dan skala sikap terhadap 

kebersihan lingkungan. 

 Pemberian skor untuk kedua skala tersebut menggunakan metode 

penskalaan subyek, yaitu penskalaan yang bertujuan meletakkan 

individu pada suatu kontinum panilaian sehingga kedudukan relatif 
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individu menurut suatu atribut yang diukur dapat diperoleh. Pendekatan 

ini digunakan oleh perancang skala yang tidak begitu merisaukan cara 

bagaimana memberikan bobot nilai bagi stimulus / respon. Namun 

karena metode ini memiliki nilai praktis yang tinggi, maka banyak 

diukur oleh para perancang skala. (Azwar, 2000, h.51) 

      1.  Skala Perilaku Membuang Sampah Sembarangan 

  Skala ini bertujuan mengungkap perilaku seseorang saat 

membuang sampah yang terdiri dari: 

a. Frekuensi 

 Dalam hal ini perilaku membuang sampah sembarangan 

diukur berdasakan sering tidaknya perilaku membuang sampah 

sembarangan muncul dan dilakukan oleh para mahasiswa Unika 

Soegijapranata saat mengikuti kegiatan perkuliahan, maupun saat 

berada di lingkungan kampus. 

b. Lamanya Berlangsung 

 Lamanya berlangsung adalah sudah berapa lama perilaku 

membuang sampah sembarangan dilakukan oleh para mahasiswa 

Unika Soegijapranata saat mengikuti kegiatan perkuliahan, 

maupun saat berada di lingkungan kampus. 

c. Intensitas  

 Intensitas adalah seberapa dalam / seberapa besar niat para 

mahasiswa Unika Soegijapranata untuk membuang sampah 
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sembarangan saat mengikuti kegiatan perkuliahan, maupun saat 

berada di lingkungan kampus. 

 Skala perilaku membuang sampah sembarangan terdiri dari 

item-item yang disusun berdasarkan dimensi-dimensi perilaku 

membuang sampah sembarangan dan berupa pernyataan-pernyataan 

favorable dan pertanyaan-pertanyaan unfavorable. 

Skala perilaku membuang sampah sembarangan ini disajikan 

dalam bentuk pilihan jawaban pada masing-masing pertanyaan atau 

item. Adapun pilihan jawabannya adalah Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pilihan 

jawaban tersebut kemudian diberi nilai skala. Untuk item favorable 

(searah dengan teori), nilai skalanya adalah 4 untuk SS, 3 untuk S, 2 

untuk TS, dan 1 untuk STS. Sedangkan untuk item unfavorable 

(tidak searah dengan teori) nilai skalanya adalah 1 untuk SS, 2 untuk 

S, 3 untuk TS dan 4 untuk STS. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

subyek. Semakin tinggi skor yang diperleh subyek, maka semakin 

tinggi perilaku membuang sampah sembarangan. Sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula 

perilaku membuang sampah sembarangan. 

  Blue Print skala motivasi berperilaku membuang sampah 

sembarangan pada para pedangang di pasar tradisional. 
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Tabel 1 
Blue Print Skala Perilaku Membuang Sampah Sembarangan 

Item Aspek-aspek Perilaku 
Membuang Sampah Favorable Unfavorable 

Jumlah 

Frekuensi 3 3 6 
Lamanya berlangsung 3 3 6 

Intensitas 3 3 6 
Jumlah 9 9 18 

 

 

 2.  Skala Sikap Terhadap Kebersihan Lingkungan 

  Skala ini bertujuan mengungkap sikap terhadap kebersihan 

lingkungan. Skala ini dubuat  atas dasar dari aspek-aspek sukap 

terhadap kebersihan lingkungan, yaitu : 

a. Kognisi 

  Aspek ini diukur berdasar bagaimana para mahasiswa 

mengorganisasikan, menafsirkan dan memberi arti tentang 

kebersihan lingkungan berdasarkan pengalaman yang pernah 

didengar / dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.  Sikap 

terbentuk pada mahasiswa  berdasarkan informasi yang diterima 

oleh panca inderanya. 

b. Afeksi 

 Aspek ini diukur berdasar bagaimana para mahasiswa 

membuat informasi terhadap kebersihan lingkungan yang 

diterima menurut emosinya, yang muncul karena adanya 
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pendidikan moral dan etika. Hal ini dapat menjadi landasan para 

mahasiswa dalam memandang sesuatu. 

c. Konasi 

 Aspek ini diukur berdasar bagaimana besar kecilnya 

kecenderungan para mahasiswa dalam bertindak atau berperilaku 

terhadap kebersihan lingkungannya. 

 Skala sikap terhadap kebersihan lingkungan terdiri dari empat 

kategori jawaban. Adapun pilihan jawabannya adalah Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Pilihan jawaban tersebut kemudian diberi nilai skala. Untuk item 

favorable (searah dengan teori), nilai skalanya adalah 4 untuk SS, 3 

untuk S, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Sedangkan untuk item 

unfavorable (tidak searah dengan teori) nilai skalanya adalah 1 untuk 

SS, 2 untuk S, 3 untuk TS, dan 4 untuk STS. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh subyek, maka semakin positif sikap terhadap 

kebersihan lingkungan. Sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh, maka semakin negatif sikap terhadap kebersihan 

lingkungan. 

 Blue Print skala sikap terhadap kebersihan lingkungan dapat 

dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2 
Blue Print Skala Sikap Terhadap Kebersihan Lingkungan Pada 

Mahasiswa 
Item Aspek-aspek 

sikap Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Kognisi 3 3 6 
Afeksi 3 3 6 
Konasi 3 3 6 
Jumlah 9 9 18 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Suatu alat ukur yang baik harus memenuhi persyaratan validitas 

dan reliabilitas untuk melihat apakah suatu alat ukur dapat mengukur 

secara tepat dan ajeg terhadap variabel penelitian. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, maka sebelum dipakai untuk mengumpulkan data, 

kedua skala perlu diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. 

1. Validitas Alat Ukur 

  Menurut Hadi (2000, h.102) validitas mempunyai dua arti 

pokok, yaitu kejituan dan ketelitian. Kejituan adalah seberapa jauh 

suatu alat ukur dapat mengungkap dengan jitu suatu gejala atau 

bagian-bagian gejala yang hendak diukur. Ketelitian adalah seberapa 

jauh suatu alat ukur dapat memberikan reading yang teliti, dan dapat 

menujukkan dengan benar status atau keadaan gejala atau bagian 

gejala yang hendak diukur. 
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  Pendapat diatas didukung oleh Azwar (1997, h.5) yang 

mengatakan bahwa validitas adalah sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. 

  Uji validitas skala berperilaku membuang sampah 

sembarangan dan skala sikap terhadap kebersihan lingkungan pada 

para mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang menggunakan 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor item yang diperoleh pada masing-

masing item dengan skor totalnya, rumus korelasi Product Moment 

adalah sebagai berikut : (Azwar, 1997, h.6) 

   ( )( )2222 )()(
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 Keterangan: 
 xyr   = koefisien korelasi skor tiap item dengan total item 
 N  = jumlah subyek 
 ∑ X = jumlah skor item 
 ∑ Y = jumlah skor total item 
 ∑ XY = jumlah perkalian antara skor item dengan skor total item 
 

  Selanjutnya, koefisien korelasi yang diperoleh masih harus 

dikoreksi karena adanya overestimasi atau kelebihan bobot yang 

disebabkan skor item ikut menjadi skor total. Untuk mengkoreksi 

kelebihan bobot tersebut digunakan teknik korelasi Part Whole 

dengan rumus sebagai berikut : 
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 Keterangan : 
 pqr   = koefisien korelasi setelah dikoreksi 
 xyr   = koefisien korelasi sebelum dikoreksi 
 xSD  = standar deviasi skor butir item 
 ySD  = standar deviasi skor total 
 

  Uji validitas ini dibantu pengerjaannya dengan menggunakan 

alat bantu komputer dengan program Descriptives Corrected Item-

Total Correlation dari SPSS for Windows Release 11.0. 

  Untuk menentukan item-item yang valid dan gugur digunakan 

pedoman tabel dari r dari Ferguson dan Takane (1989, h.554) dengan 

taraf signifikansi 5%. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

  Reliabilitas sering diartikan sebagai keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, 

namun arti pokok dari reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 1997, h.4) 

  Ada berbagai pendekatan dalam pengujian reliabilitas. Salah 

satunya adalah dengan pendekatan konsistensi internal. Pendekatan 

ini hanya sekali melakukan pengujian atau pengukuran, karena yang 

diuji adalah konsistensi antar item atau antar bagian dalam suatu alat 
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ukur (Azwar, 1997, h.41). Ada berbagai rumus atau formula yang 

dapat digunakan dalam pendekatan tersebut.  

 Salah satunya adalah dengan Alpha Cronbach sebagai 

berikut: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛

∑
∑

−
−
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 Keterangan : 
 α   = koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 
 k  = jumlah butir item 
 2

xS∑  = varian butir item 
 2

totS∑  = varian total 
1       = bilangan konstan 
 

  Perhitungan reliabilitas dilakukan berdasarkan item yang 

valid dengan menggunakan uji keandalan Alpha Cronbach dengan 

taraf signifikansi 5% dengan menggunakan alat bantu komputer 

dengan program Reliability Analysis Scale dari SPSS for Windows 

Release 11.0. 

 

F.  Metode Analisis Data 

   Analisis statistik merupakan cara yang dipakai dalam 

menganalisis data dari penelitian ini. Data akan memberikan rangkuman 

keterangan yang dapat dipahami, tepat dan teliti, bila diolah dengan 

menggunakan metode statistik yang sesuai dengan sifat data yang 
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diperoleh. Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis Product Moment. 

   Pada penelitian ini teknik korelasi Product Moment digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap terhadap 

kebersihan lingkungan sebagai variabel bebas dan perilaku membuang 

sampah sembanrangan sebagai variabel tergantung 

   Korelasi Product Moment menggambarkan hubungan antara dua 

gejala interval. Gejala interval yang menggunakan skala pengukuran 

yang berjarak sama. (Hadi, 1987, h.273). 

    Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 
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 Keterangan : 
 xyr   = koefisien korelasi perilaku membuang sampah sembarangan 

dengan sikap terhadap kebersihan lingkungan. 
 ∑ X   =  jumlah skor sikap terhadap kebersihan lingkungan. 
 ∑ Y         =  jumlah skor perilaku membuang sampah sembarangan. 

 ∑ XY = jumlah perkalian antara sikap terhadap kebersihan 
lingkungan dengan   perilaku membuang sampah 
sembarangan. 

 2X∑   =  jumlah kuadrat sikap terhadap kebersihan lingkungan. 
 2Y∑    =  jumlah kuadrat perilaku membuang sampah sembarangan. 
      N =  jumlah subyek yang diteliti 
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