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ABSTRACT

CORRELATION OF ACTIVITY FOLLOWING LITTLE PLANT ADULT
HARVESTING (KMDM) EXTRACURRICULAR AND ATTITUDE WITH

ENVIRONMENT CARE BEHAVIOR OF STUDENTS MADRASAH
TSANAWIYAH KESUMA SUMBERSARI SOUTH LAMPUNG

REGENCY ACADEMIC YEAR 2015/2016

BY

Ririn Desika

This research aims to know correlation of activity following little plant adult
harvesting extracurricular and attitude with environment care behavior. The
method used was ex post facto. The population in this research is 97 students of
class VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari academic year 2015/2016
with sample of 78 students that was obtained by using proportional random
sampling technique. Data were collected by questionnaire and documentation.
Data analysis technique used is Contingency Coefficient and Yulis'Q three
variables analysis. The results showed that (1) there is a positive and significant
correlation between of activity following little plant adult harvesting
extracurricular with environment care behavior, (2) there is a positive and
significant correlation between environment care attitude with environment care
behavior, (3) there is a positive and significant correlation between of activity
following little plant adult harvesting extracurricular and attitude with
environment care behavior.

Keywords: little plant adult harvesting extracurricular, attitude, environment
care behavior.



ABSTRAK

HUBUNGAN KEAKTIFAN MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER KECIL
MENANAM DEWASA MEMANEN (KMDM) DAN SIKAP DENGAN
PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP SISWA MADRASAH

TSANAWIYAH KESUMA SUMBERSARI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

Ririn Desika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan mengikuti
ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen dan sikap dengan perilaku
peduli lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah ex post facto. Populasi
dalam penelitian ini adalah 97 siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma
Sumbersari tahun ajaran 2015/2016 dengan sampel 78 siswa yang diperoleh
dengan menggunakan teknik proportional random sampling Data dikumpulkan
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis koefisien kontingensi dan analisis Yulis’Q tiga variabel. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara keaktifan mengikuti ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen
dengan perilaku peduli lingkungan hidup, (2) terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara sikap peduli lingkungan hidup dengan perilaku peduli
lingkungan hidup, (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
keaktifan mengikuti ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen dan sikap
dengan perilaku peduli lingkungan hidup.

Kata kunci: ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen, sikap, perilaku
peduli lingkungan hidup.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Hubungan manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan, saling

membutuhkan dan saling ketergantungan. Manusia mempengaruhi lingkungan

hidupnya, sebaliknya manusia juga dipengaruhi lingkungan disekitarnya. Dapat

dikatakan antara manusia dan lingkungannya terjadi suatu interaksi. Interaksi

tersebut dapat berdampak positif dalam artian mengembangkan daya dukung

lingkungan dalam menjamin hidupnya, tetapi dapat juga berlangsung negatif

ketika manusia merusak lingkungan. Posisi manusia sebagai subjek dalam

pemanfaatan sumber daya alam, terkadang membuat manusia lupa diri karena

didorong adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kerusakan lingkungan hidup di dunia pada umumnya dan Indonesia pada

khususnya menjadi salah satu topik perdebatan yang hangat dalam berbagai

kesempatan di berbagai belahan bumi. Salah satu kekuatiran adalah gawatnya

peningkatan koarbondioksida (CO2) di atmosfer terhadap sistem kehidupan di

planet bumi. Peningkatan CO2 dalam atmosfer disebabkan oleh kerusakan hutan

dan pemakaian bahan bakar fosil menurut Lester R. Brown dalam Neolaka

(2008: 9).
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Berdasarkan hasil kajian Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

pada tahun 2007 (BPS, 2013:1), selain faktor alam, aktivitas manusia juga

merupakan penyebab utama meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di

atmosfer bumi, yang pada akhirnya turut menyumbang terjadinya pemanasan

global dan perubahan iklim. Beberapa aktivitas manusia tersebut antara lain

penggunaan alat transportasi, penggunaan energi, pembakaran hutan, illegal

logging, membuang sampah di sungai, lahan hijau yang dirombak menjadi

perumahan, pembangunan pabrik, serta peningkatan volume kendaraan semakin

tinggi. Aktivitas manusia tersebut menjadi pemicu pemanasan global yang diikuti

dengan bencana alam, seperti hilangnya mata air, kekeringan, kebakaran hutan,

banjir dan tanah longsor.

Kerusakan lingkungan hidup sebagian besar disebabkan oleh manusia, perilaku

manusia yang lalai, egois, dan tidak bertanggung jawab dalam mengeksploitasi

lingkungannya. Kerusakan lingkungan terjadi akibat dari kepedulian manusia

terhadap lingkungan masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah

lingkungan hidup sebenarnya penyebab utamanya adalah manusia. Etika

lingkungan yang dimiliki selama ini adalah etika lingkungan yang keliru/salah,

yang menyatakan bahwa manusia bukan sebagai bagian dari alam, tetapi sebagai

makhluk yang berkuasa, penakluk dan pengatur alam. Berdasarkan permasalahan

lingkungan hidup tersebut, tampaknya yang perlu pembenahan khusus adalah

manusia. Intinya adalah pembenahan sikap dan perilaku manusia dalam tindakan

sehari-hari, perilaku yang merusak lingkungan hidup tidak memperhitungkan

masa depan generasi berikutnya. Padahal perlu disadari bahwa lingkungan hidup
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tidak hanya milik generasi sekarang, tetapi juga generasi penerus di masa

mendatang.

Hubungan manusia dengan lingkungan hidup bersifat sirkuler, aktivitas  manusia

akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Hal ini berarti bahwa

apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya, dampaknya akan

kembali lagi pada manusia, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Usaha

pelestarian lingkungan hidup telah cukup banyak dilaksanakan oleh pemerintah

melalui berbagai jalur. Permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan

secara teknis semata, namun yang lebih penting adalah pemecahan yang dapat

mengubah mental serta kesadaran akan pengelolaan lingkungan. Namun semua

usaha itu tentu tidak akan membawa hasil, jika tanpa adanya kesadaran dan

partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Agar dapat mengatasi dampak

kerusakan lingkungan hidup diperlukan suatu perubahan sikap dan perilaku pada

masyarakat serta perbaikan moral melalui pendidikan. Salah satu media yang

sangat tepat dan diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam usaha

pelestarian lingkungan hidup adalah melalui jalur pendidikan di sekolah untuk

menanamkan sikap dan perilaku peduli lingkungan. Agar dapat menciptakan

manusia yang ramah lingkungan diperlukan peran pendidikan khususnya sekolah,

sebab di sekolah banyak sekali generasi muda yang akan menjadi pewaris bumi

yang dapat menumbuhkan kesadarannya untuk mencintai lingkungan.

Peningkatan pengetahuan serta pembinaan sikap dan perilaku tentang lingkungan

hidup merupakan jalan yang harus ditempuh agar kelangsungan hidup generasi

yang akan datang tidak terancam oleh perilaku generasi saat ini. Namun,
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kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup tidak dapat tumbuh

begitu saja secara alamiah, namun harus diupayakan pembentukannya secara terus

menerus sejak usia dini, melalui kegiatan-kegiatan nyata yang dekat dengan

kehidupan sehari-hari. Salah satu usaha pemerintah dalam upaya melestarikan

lingkungan hidup melalui kementrian kehutanan yaitu program kecil menanam

dewasa memanen (KMDM) yang mengarah kepada menumbuhkan budaya

menanam. Program kecil menanam dewasa memanen (KMDM) merupakan salah

satu program yang dikeluarkan Kementrian Kehutanan dan Departemen

Kehutanan pada tahun 2005 dalam memperbaiki hutan yang ada di Indonesia.

Dalam program kecil menanam dewasa memanen (KMDM) lebih ditekankan

pada edukasi karena sasarannya adalah anak-anak di sekolah. Program ini

bertujuan untuk memberikan pendidikan pentingnya menanam pohon untuk

perbaikan kualitas lingkungan hidup sejak usia dini, agar mereka gemar

menanam, memelihara, dan memanfaatkan hasilnya, serta mencintai alam dan

lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, dalam kegiatan kecil menanam dewasa memanen (KMDM) ini

yang lebih diutamakan adalah tumbuhnya minat menanam pohon dan cinta

lingkungan sejak usia dini. Program ini ditujukan kepada siswa yang mengandung

pesan moral mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup. Melalui gerakan

menanam dan memelihara tanaman di sekolah bagi setiap siswa bisa diharapkan

mereka mempunyai minat dan akhirnya tumbuh kecintaan terhadap lingkungan

hidup. Program kecil menanam dewasa memanen (KMDM) termasuk pendidikan

lingkungan hidup dimana program ini memberikan pendidikan pentingnya

menanam pohon untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kesadaran peduli



5

lingkungan penting dimiliki anak-anak, sebab kedepan merekalah yang akan

mewarisi bumi. Disisi lain, dengan kemampuan dan kepedulian yang mereka

miliki diharapkan memberi kontribusi bagi upaya menghentikan kerusakan

lingkungan yang terus terjadi.

Untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, langkah yang paling

strategis adalah melalui pendidikan tentang lingkungan hidup. Pada dasarnya

pendidikan lingkungan hidup bertujuan mengubah pandangan, sikap dan perilaku

seseorang terhadap lingkungan hidup. Orang yang tadinya masa bodoh dan orang

tadinya hanya menjadi pemerhati pasif berubah menjadi peduli dengan

lingkungannya dan berubah menjadi pelaku aktif dalam upaya pelestarian

lingkungan, bahkan diharapkan juga orang yang tadinya berperan dalam

perusakan dapat berubah menjadi pelaku aktif upaya pelestarian lingkungan.

Membentuk sikap dan perilaku tidak hanya melalui proses belajar di dalam kelas

tetapi dapat juga dibentuk melalui mengikuti ekstrakurikuler. Siswa yang aktif

dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memperoleh manfaat dari kegiatan yang

diikutinya, seperti bertambahnya pengetahuan serta wawasannya. Pengetahuan

tentang suatu hal akan membentuk sikap, setelah itu akan menentukan perilaku

seseorang. Pemahaman yang benar tentang lingkungan hidup dan permasalahan

serta manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia, diharapkan akan

membentuk sikap dan perilaku yang baik yang pada akhirnya akan membentuk

sikap dan perilaku yang baik pula dalam memperlakukan lingkungan sesuai

dengan peranannya dalam kehidupan di masyarakat. Membekali pengetahuan

tentang lingkungan kepada generasi muda akan menjadi langkah awal yang baik
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dalam membentuk pemahaman benar dan sikap yang positif serta perilaku yang

baik terhadap lingkungan.

Demikian halnya yang diharapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari melalui ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM)

dapat menanamkan serta menumbuhkan sikap dan perilaku siswa untuk peduli

dengan lingkungan hidup sekitar. Sejak tahun 2013 kegiatan kecil menanam

dewasa memanen (KMDM) telah ada di Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kegiatan kecil menanam dewasa

memanen (KMDM) yang terlibat yaitu (a) Kepala sekolah, (b) Guru, (c) Siswa -

siswi Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di Madrasah

Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan siswa kelas VII

yang mengikuti ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM)

Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015 berjumlah 97 siswa. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari
yang Mengikuti Ekstrakurikuler Kecil Menanam Dewasa Memanen
(KMDM) Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015

No Kelas Laki – laki Perempuan Jumlah

1 VII A 12 21 33

2 VII B 14 18 32

3 VII C 14 18 32

97

Sumber: Administrasi Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari
Tahun Ajaran 2014-2015
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah

Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan pada hari kamis, tanggal 21

Mei 2015 diketahui bahwa kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan sebenarnya sudah menghimbaukan

kepada siswa untuk menjaga lingkungan sekitar, dengan selalu mengingatkan

untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, merawat

tanaman, dan sebagainya, namun masih terdapat segelintir siswa yang tidak

menghiraukan himbauan tersebut. Pendapat kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah

Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan tersebut tercermin saat peneliti

melakukan observasi di Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten

Lampung Selatan pada hari kamis, tanggal 21 Mei 2015 dimana terdapat segelintir

siswa yang masih membuang sampah seperti sedotan minuman tidak pada

tempatnya, masih terdapat kertas di atas meja dalam ruang kelas setelah selesai

ulangan, mencabuti tumbuhan saat tengah asyik mengobrol dengan siswa lain dan

masih membuang sampah tanpa memisahkan antara sampah organik maupun

anorganik, seperti pada gambar berikut.

Gambar 1. Membuang sampah seperti sedotan minuman tidak pada tempatnya
Sumber: Dokumen pribadi, 21 Mei 2015
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Gambar 2. Terdapat kertas di atas meja Gambar 3. Membuang sampah tanpa
dalam kelas setelah selesai ulangan memisahkan antara sampah organik
Sumber: Dokumen pribadi, 21 Mei 2015. maupun anorganik

Sumber: Dokumen pribadi, 21 Mei
2015.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui hubungan keaktifan mengikuti ekstrakurikuler kecil menanam dewasa

memanen (KMDM) dan sikap dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa

Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat siswa yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada

tempatnya.

2. Rendahnya sikap peduli siswa terhadap lingkungan.

3. Perilaku siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan.
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C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan mendapatkan hasil

yang sesuai, maka masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi dengan membahas

mengenai hubungan keaktifan mengikuti ekstrakurikuler kecil menanam dewasa

memanen (KMDM) dan sikap dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa

Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun

Ajaran 2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah rendahnya sikap dan perilaku peduli siswa terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen

(KMDM) dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran

2015/2016?

2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap peduli

lingkungan hidup dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII

Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan

Tahun Ajaran 2015/2016?

3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen

(KMDM) dan sikap dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII
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Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan

Tahun Ajaran 2015/2016?

Dengan demikian judul pada penelitian ini adalah “hubungan keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM) dan sikap dengan

perilaku peduli lingkungan hidup siswa Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji hubungan keaktifan mengikuti ekstrakurikuler kecil

menanam dewasa memanen (KMDM) dengan perilaku peduli lingkungan

hidup siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Untuk mengkaji hubungan sikap peduli lingkungan hidup dengan perilaku

lingkungan hidup siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.

3. Untuk mengkaji hubungan keaktifan mengikuti ekstrakurikuler kecil

menanam dewasa memanen (KMDM) dan sikap dengan perilaku peduli

lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.
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F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai  salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas

Lampung.

2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi

khususnya yang berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sekolah agar

dapat terus meningkatkan sikap dan perilaku peduli lingkungan hidup siswa.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi referensi

penelitian sejenis.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek adalah hubungan antara keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM) dan sikap dengan

perilaku peduli lingkungan hidup.

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Kesuma Sumbersari tahun ajaran 2015/2016.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan.

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah semester ganjil tahun ajaran 2015/2016.

5. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah pendidikan lingkungan hidup (PLH).
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Pendidikan lingkungan hidup adalah mengubah pandangan dan perilaku

seseorang terhadap lingkungan. Orang yang tadinya masa bodoh dengan

lingkungan diharapkan berubah menjadi peduli dengan lingkungannya. Orang

yang tadinya hanya menjadi pemerhati pasif berubah menjadi pelaku aktif

dalam upaya pelestarian lingkungan, bahkan diharapkan juga orang yang

tadinya berperan dalam perusakan dapat berubah menjadi pelaku aktif upaya

pelestarian lingkungan hal ini diungkapkan oleh Sudjoko (2008 : 1).
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori - Teori Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam membangun karakter manusia,

keterampilan dan kemampuan lainnya. Fase-fase tersebut dapat terlihat dari teori-

teori pendidikan yang muncul, mulai dari teori empirisme, nativisme, naturalisme,

dan konvergensi dalam Ahmadi dan Nur (2003: 291-295).

a) Nativisme

Aliran Nativisme dipelopori oleh Arthur Schopenhauer (1778-1860), bahwa bakat

mempunyai peranan yang penting. Aliran ini berkeyakinan anak yang baru lahir

sudah dengan pembawaan baik dan buruk serta membawa bakat, kesanggupan

dan sifat-sifat tertentu. Dengan kata lain aliran nativisme berpandangan bahwa

segala sesuatunya ditentukan oleh faktor - faktor yang dibawa sejak lahir, jadi

perkembangan individu itu semata - mata ditentukan oleh dasar turunan,

misalnya; kalau ayahnya pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga pintar.

Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan

berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak.
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b) Empirisme

Aliran ini menganggap bahwa manusia itu dalam hidup dan perkembangan

pribadinya semata-mata ditentukan oleh dunia luar. Tokoh perintis aliran

empirisme adalah seorang filosof Inggris bernama John Locke (1704-1932) yang

mengembangkan teori “Tabula Rasa”, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas

putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan

berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak.

c) Konvergensi

Aliran ini merupakan perpaduan dari aliran nativisme dan empirisme. William

Stern (1871-1939) berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah

disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk, sedangkan perkembangan

anak selanjunya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan

lingkungan sama - sama berperan penting. Bakat yang dibawa anak pada waktu

lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan

yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik

tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada

diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu.

Berdasarkan beberapa aliran pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori

pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan manusia yaitu teori

konvergensi yang merupakan perpaduan aliran nativisme dan empirisme dimana

faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang

sangat penting.
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2. Keaktifan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 41) keaktifan berasal dari kata

aktif yang artinya giat (bekerja atau berusaha), sedangkan keaktifan berarti

kegiatan atau kesibukan. Menurut Sriyono (1992: 75) keaktifan adalah pada

waktu guru mengajar ia harus mengusahakan agar murid - muridnya aktif jasmani

maupun rohani. Sedangkan Sardiman (2008: 100) mengemukakan bahwa

keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan

berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Keaktifan siswa

diartikan sebagai hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif.

Menurut Suryosubroto (2009: 294) keaktifan atau partispasi adalah keterlibatan

mental dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap

kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian

tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Keaktifan dalam sebuah

kegiatan erat kaitannya dengan partisipasi seseorang terhadap suatu kegiatan

tersebut. Menurut Sagala (2006: 124-134), keaktifan jasmani maupun rohani itu

meliputi antara lain:

a) Keaktifan indera : pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-lain. Murid
harus dirangsang agar dapat menggunakan alat inderanya sebaik mungkin.

b) Keaktifan akal : akal anak - anak harus aktif atau diaktifkan untuk
memecahkan masalah, menimbang - nimbang, menyusun pendapat dan
mengambil keputusan.

c) Keaktifan ingatan : pada waktu mengajar, anak harus aktif menerima bahan
pengajaran yang disampaikan guru dan menyimpannya dalam otak,
kemudian pada suatu saat ia siap mengutarakan kembali.

d) Keaktifan emosi : dalam hal ini murid hendaklah senantiasa berusaha
mencintai pelajarannya.
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Dari pernyataan di atas, disimpulkan bahwa keaktifan adalah suatu kegiatan atau

aktifitas yang dilakukan baik secara fisik maupun non fisik seperti mental,

intelektual, dan emosional.

Adapun keaktifan dalam penelitian ini adalah keikutsertaan seseorang dalam

mengikuti ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM). Setiap

ekstrakurikuler sekecil apapun lingkupnya membutuhkan keaktifan serta

partisipasi dari anggotanya, maka dalam ekstrakurikuler kecil menanam dewasa

memanen (KMDM) siswa yang aktif adalah siswa yang ikut serta dalam setiap

kegiatan ekstrakulikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM).

3. Ekstrakurikuler

a. Pengertian Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan

dalam Suryosubroto (2009: 287) adalah:

“Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di
sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan
pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata
pelajaran dalam kurikulum”.

Menurut Arikunto dalam Suryosubroto (2009: 287), kegiatan ekstrakurikuler

adalah kegiatan tambahan, diluar struktur program yang pada umumnya

merupakan kegiatan pilihan. Sedangkan Usman dan Lilis (1993: 22)

mengemukakan bahwa ektrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar

jam pelajaran (tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah
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dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan

dan kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik dari berbagai bidang studi.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan

tambahan diluar struktur program dilaksanakan diluar jam pelajaran baik di

sekolah ataupun di luar sekolah yang bertujuan untuk lebih memperkaya dan

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.

b. Jenis Ekstrakuikuler

Menurut Amir Daien dalam Suryosubroto (2009: 288) kegiatan ekstrakurikuler

dibagi menjadi dua jenis, yaitu bersifat rutin dan bersifat periodik.

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang bentuk kegiatannya dilaksanakan secara
terus-menerus, seperti : latihan bola voly, latihan sepak bola, dan
sebagainya,

2) Kegiatan esktrakurikuler yang bersifat periodik adalah dalam bentuk
kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja seperti, lintas
alam, kemping, pertandingan olahragan, dan sebagainya.

Kemudian menurut Suryosubroto (2009: 290) secara umum jenis kegiatan

ekstrakurikuler disebutkan di bawah ini :

1) Lomba Karya Ilmiah Pengetahuan Remaja (LKIPR)
2) Pramuka
3) PMR/UKS
4) Koperasi sekolah
5) Olahraga prestasi
6) Kesenian tradisional/ modern
7) Peringatan hari-hari besar
8) Jurnalistik
9) PKS
10) Cinta alam dan lingkungan hidup
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Esktrakurikuler cinta alam merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk

menyalurkan minat para siswa terhadap alam. Dalam ekstrakurikuler ini, para

siswa diajari untuk menghargai alam dan menjaganya. Sedangkan, ekstrakurikuler

lingkungan hidup adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan di

sekolah/luar sekolah untuk membantu pengembangan peserta didik dalam bidang

lingkungan hidup yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik yang

berkemampuan di sekolah secara berkala dan terprogram.

c. Tujuan Ekstrakurikuler

Adapun tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat

Pendidikan Menengah Kejuruan (1987) dalam Suryosubroto (2009: 288) adalah :

1) Kegiatan harus dapat meningkatkan kemampuan siswa beraspek kogintif,
afektif, dan psikomotor.

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi
menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.

3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu
pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.

Dengan demikian, tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah

meningkatkan kemampuan siswa beraspek kogintif, afektif, dan psikomotor,

mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju

pembinaan manusia seutuhnya yang positif, dan dapat mengetahui, mengenal

serta membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
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4. Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Mmenhut-II/2005 dalam Hidayat

(2005: 3), tentang kecil menanam dewasa memanen (KMDM) menjelaskan

bahwa:

“Kecil menanam dewasa memanen adalah program penyuluhan kehutanan
yang merupakan gerakan moral bagi murid-murid sekolah dalam rangka
menumbuh-kembangkan minat dan rasa cinta terhadap pohon dan lingkungan
sekitarnya, melalui kegiatan pembelajaran, penyemaian, penanaman,
pemeliharaan sampai dengan pemanenan”.

Program kecil menanam dewasa memanen (KMDM) perlu dilaksanakan sebagai

salah satu upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di Indonesia yang

pada dasa warsa terakhir ini semakin parah. Kepedulian akan lingkungan hidup

dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran sejak tingkat sekolah dasar yang diawali

dengan pengenalan pohon dan memberikan pemahaman tentang manfaat hutan.

Oleh karena itu perlu diajarkan keterampilan tanam-menanam meliputi cara-cara

membuat bibit, menanam, merawat, atau memelihara sampai dengan memanen.

Melalui kegiatan tanam-menanam ini, diharapkan akan tumbuh perasaan cinta

pohon dan lingkungan pada anak-anak sekolah dan selanjutnya akan menjadi

suatu kebutuhan dalam hidupnya. Selain itu, akan berimbas pada pelestarian

lingkungan atau lingkungan yang hijau dan asri serta tempat tinggal anak-anak itu

akan terjaga dan terpelihara dengan baik. Sehingga saat dewasa nantinya mereka

akan merasakan manfaat lingkungan hijau untuk kehidupan yang lebih baik.

Terlebih melalui kegiatan KMDM itu akan mendorong tekad bersama bagi anak-

anak untuk ikut bertanggungjawab terhadap lingkungan. Setiap siswa didorong

menanam dan memelihara tanaman yang disesuaikan dengan kondisi geografis
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serta jenis dan struktur tanah di sekolah masing-masing. Tanaman itu bisa berupa

tanaman hias, buah-buahan, atau tanaman perindang.

Kecil menanam dewasa memanen (KMDM) merupakan suatu gerakan moral,

sehingga perlu didukung oleh semua pihak baik unsur pemerintah, dunia usaha

dan masyarakat. Sasaran program kecil menanam dewasa memanen (KMDM)

secara langsung adalah murid-murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah. Sasaran

secara tidak langsung adalah kepada para guru, orang tua murid/anggota keluarga,

serta masyarakat lainnya. Penanggung jawab kecil menanam dewasa memanen

(KMDM) tingkat sekolah adalah kepala sekolah/kepala madrasah yang dalam

pelaksanaannya dibantu guru, komite sekolah dan Penyuluh Kehutanan Lapangan

(PKL) pendamping. Dalam Hidayat (2005: 16-19) pelaksanaan KMDM adalah

sebagai berikut.

1. Pembelajaran Murid
Pembelajaran KMDM kepada murid oleh guru dilakukan di sekolah melalui
mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) atau kegiatan ekstrakurikuler, yang
dalam pelaksanaannya dibantu oleh penyuluh kehutanan lapangan.
Pembelajaran murid meliputi bina cinta lingkungan dan keterampilan tanam-
menanam yang meliputi teknik pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan
pemanenan. Teknik komunikasi dan penyampaian pesan kepada murid
dilakukan dengan cara: membangun kebersamaan, membangkitkan
kegembiraan, rasa senang, semangat belajar, dan rasa ingin tahu. Metode
pembelajaran KMDM kepada murid di luar kelas dapat dilakukan melalui
kunjungan lapangan, widyawisata atau outbond.

2. Pengadaan Bibit dan Pembuatan Kebun Bibit Sekolah
Kebutuhan bibit untuk kegiatan KMDM akan dipenuhi melalui bantuan bibit
dari pemerintah atau dari hasil kebun bibit sekolah (KBS).
a. Bantuan bibit

Departemen kehutanan memberikan bantuan bibit yang berasal dari kebun
bibit desa (KBD) atau kebun bibit permanen (KBP). Bibit yang digunakan
dalam kegiatan KMDM adalah bibit unggul dari jenis kayu-kayuan dan
buah-buahan, sesuai dengan kondisi iklim setempat, serta didasarkan atas
permintaan sekolah.

b. Kebun Bibit Sekolah (KBS)
Pembuatan KBS dilakukan murid untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan murid dalam menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas.
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Pelaksanaan pembuatan KBS melalui bimbingan guru dan penyuluh
kehutanan lapangan pendamping. Pengadaan benih, sarana dan prasarana
persemaian difasilitasi oleh pemerintah. Bibit yang dihasilkan KBS dapat
ditanam oleh murid pada lokasi yang ditetapkan sekolah.

3. Penanaman
Kepada masing-masing murid diberikan bibit pohon untuk ditanam dilokasi
yang telah disepakati bersama oleh guru dan orang tua murid. Penanaman
dapat dilakukan pada lokasi sebagai berikut:
a. Tanah milik orang tua murid atau keluarganya.
b. Halaman dan kebun sekolah.
c. Lahan milik desa, kecamatan atau lahan milik pemerintah lainnya.
d. Lahan lainnya yang disepakati.

4. Pemeliharaan
Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan: penyiraman, pemupukan,
penyiangan gulma, pemangkasan, pencegahan, dan pemberantasan hama dan
penyakit. Pemeliharaan dilakukan oleh murid dibantu orang tua/anggota
keluarga yang dibimbing oleh penyuluh kehutanan lapangan.

5. Pemanenan
Pemanenan pohon dilakukan pada saat masa tebang, sedangkan pemanenan
jenis buah-buahan dilakukan pada saat yang tepat sesuai dengan jenis tanaman
tersebut.

5. Sikap

1) Pengertian Sikap

Menurut Ahmadi (2007: 151) sikap adalah kesiapan merespons yang sifatnya

positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten. Menurut

Gerungan dalam Kutanegara (2014: 104), sikap adalah sesuatu kecenderungan

untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap suatu objek, apakah

objek itu baik atau tidak. Menurut Anastasi dalam Kusaeri dan Suprananto (2012:

187-188) sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak

suka terhadap sesuatu objek. Selanjutnya Newcomb  dalam Walgito (2003, 126)

mengatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya

sesuatu motif, sikap merupakan sesuatu keadaan yang memungkinkan timbulnya

suatu perbuatan atau tingkah laku. Menurut Walgito (2003: 127) sikap itu
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merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi

yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar

kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang

tertentu yang dipilihnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk

merespons atau bereaksi secara positif (suka) atau negatif (tidak suka) yang

disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap terhadap objek atau situasi.

2) Teori-teori Sikap

Menurut Sears dalam Widyastuti (2014: 61-65) mengelompokkan teori sikap

dalam 3 kelompok yaitu:

a. Teori belajar dan Reinforcement
Asumsi dasar teori ini adalah sikap ditentukan oleh apa yang telah
dipelajari sebelumnya. Dalam teori ini terdapat tiga mekanisme, yaitu
asosisasi, reinforcement, dan imitasi. Individu dapat memperoleh informasi
dan perasaan melalui proses asosiasi. Pada mekanisme asosiasi, asosiasi
terbentuk bila stimulus muncul pada saat dan tempat yang sama. Pada
mekanisme reinforcement, belajar juga dapat terjadi melalui penguatan
kembali, misalnya jika mahasiswa mengambil mata kuliah psikologi sosial
dan kemudian mendapatkan nilai A dan merasa puas, maka mungkin
selanjutnya ia akan berpikir untuk mengambil mata kuliah lain yang
berkaitan dengan psikologi. Hal ini seseorang menunjukkan sikap atau
perilaku tertentu karena dia memperoleh sesuatu yang menyenangkan.
Kemudian pada mekanisme imitasi, seseorang menunjukkan sikap atau
perilaku tertentu karena meniru orang lain yang menjadi model.

b. Teori Insentif
Sikap dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian
atau baik buruknya sebagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan
yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi dan selanjutnya
individu akan mengambil alternatif yang paling baik. Seseorang akan
mengambil sikap tertentu dengan pertimbangan memaksimalkan
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keuntungan dan meminimlakan kerugian. Salah satu versi dari pendekatan
insentif terhadap sikap adalah teori respons kognitif (cognitive response
theory), dimana teori ini seseorang memberi respon terhadap suatu
komunikasi dengan beberapa pemikiran positif atau negatif. Pikiran-pikiran
ini sebaliknya menentukan apakah orang akan mengubah sikapnya sebagai
akibat komunikasi ataukah tidak. Pendekatan lainnya adalah pendekatan
nilai ekspentansi (expentancy-values approach), asumsi dari teori ini
bahwa orang berusaha memaksimalkan nilai berbagi hasil/akibat yang
diharapkan dalam mengambil sikap. Oleh karena itu berdasarkan asumsi
teori ini, orang mengambil posisi yang akan membawanya pada
kemungkinan hasil yang terbaik dan menolak posisi yang akan membawa
pada hasil yang buruk.

c. Teori Konsistensi Kognitif
Pendekatan konsistensi kognitif berkembang dari pandangan kognitif
dimana pendekatan ini menggambarkan orang sebagai mahluk yang
menemukan makna dan hubungan dalam struktur kognitifnya. Terdapat
tiga pokok yang berbeda dalam gagasan konsistensi kognitif yaitu:
1) Teori Keseimbangan
Menurut Freitz Heider asumsi dasar teori ini meliputi tekanan konsistensi
antara akibat-akibat dalam sistem konitif yang sederhana. Sistem tersebut
terdiri dari dua obyek, hubungan diantara kedua objek tersebut dan
penilaian individu tentang objek-objek tersebut. Dengan kata lain,
perasaan seseorang (P, untuk orang) tentang orang lain (O, untuk orang
lain) dan perasaan-perasaan mereka tentang objek (X, untuk sesuatu).
Sebagai contoh, pertimbangkanlah sikap seorang murid terhadap seorang
guru dan dan perasaan mereka bersama tentang abortus.
2) Teori Konsistensi Afektif-Kognitif
Teori ini menjelaskan bahwa orang juga berusaha membuat kognisi
mereka konsisten dengan afeksi mereka. Dengan kata lain, keyakinan
seseorang, pendirian seseorang dan pengetahuan seseorang tentang suatu
fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya, begitu pula sebaliknya.
Konsistensi Afektif-Kognitif ini dikemukakan oleh Rosenberg memandang
bahwa komponen kognitif sikap tidak saja sebagai apa yang diketahui
mengenai objek sikap, akan tetapi mencakup pula apa yang dipercayai
mengenai hubungan antara objek sikap itu dengan nilai-nilai penting
lainnya dalam diri individu. Menurut Sears dkk (1992) penilaian seseorang
terhadap sesuatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya. Sebagai
contoh, ketika seseorang akan mencoba untuk jajan disuatu restoran bakmi
yang namanya sudah banyak dikenal dimana-mana, terpaksa
mengembangkan sikap negatifnya terhadap warung bakmi tersebut tidak
halal, ketadipun orang tersebut belum pernah mencoba jajan ke warung
tersebut, ia pun tetap bersikap negatif.
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3) Teori Disonansi Kognitif
Sikap akan berubah demi mempertahankan kosistensinya dengan perilaku
nyatanya. Teori ini amat dipengaruhi oleh teori ketidaksesuaian kognitif
dari Leon Festinger. Pendekatan teori ini difokuskan kepada dua sumber
pokok ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku, yaitu akibat dari
pengambilan keputusan dan akibat dari perilaku yang saling bertentangan
dengan sikap. Pada saat kita melalukan perilaku yang bertentangan dengan
sikap seperti bekerja pada jabatan yang membosankan (karena kita
membutuhkan uang) atau mengikuti perkuliahan yang tidak menarik
(mungkin karena diwajibkan), maka ketidakkonsistenan timbul diantara
sikap dan perilaku. Ketidakkonsistenan semacam ini dilukiskan sebagai
hasil ketidaksesuaian dengan kognitif, yang dapat dikurangi dengan
berbagai macam cara. Salah satu caranya dengan cara mengubah sikap
agar sesuai dengan perilakunya.

3) Komponen Sikap

Menurut Widyastuti (2014: 59) sikap merupakan suatu sistem yang terbentuk dari

kognisi, perasaan dan kecenderungan perilaku yang saling berkaitan. Sedangkan

Walgito (2003: 127-128) mengatakan bahwa sikap itu mengandung tiga

komponen yang membentuk struktur sikap yaitu :

a) Komponen kognitif (komponen perseptual) yang berkaitan dengan
pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan
dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.

b) Komponen afeksi (komponen emosional) yang berhubungan dengan rasa
senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Komponen ini
menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif.

c) Komponen konatif (komponen perilaku) yang berhubungan dengan
kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini
menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya
kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Sikap yang dimiliki seseorang adalah suatu jalinan atau suatu kesatuan dari

berbagai komponen yang bersifat evaluasi. Langkah pertama adalah keyakinan,

pengetahuan, dan pengamatan. Kedua, perasaan atau feeling. Ketiga,
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kecenderungan individu untuk melakukan atau bertindak. Ketiga komponen

tersebut saling berkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Ketiganya merupakan suatu sistem yang menetap pada diri individu yang

dapat menjelmakan suatu penilaian positif atau negatif. Penilaian tersebut disertai

dengan perasaan tertentu yang mengarah pada kecenderungan yang setuju (pro)

dan tidak setuju (kontra). Ketiga komponen sikap ini saling terkait erat. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa dengan mengetahui kognisi atau perasaan

seseorang terhadap suatu objek sikap tertentu, maka akan dapat diketahui pula

kecenderungan perilakunya.

4) Fungsi Sikap

Fungsi sikap menurut Katz dalam Walgito (2003: 128-129) antara lain:

1) Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat, yang menunjukkan bahwa
individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang
diinginkannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya. Dengan
demikian, maka individu akan membentuk sikap positif terhadap hal-hal
yang dirasakan akan mendatangkan keuntungan dan membentuk sikap
negatif terhadap hal-hal yang merugikannya.

2) Fungsi pertahanan ego, yang menunjukkan keinginan individu untuk
menghindarkan diri serta melindungi dari hal-hal yang mengancam egonya
atau apabila ia mengetahui fakta yang tidak mengenakkan , maka sikap
dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego yang akan
melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut.

3) Fungsi pernyataan nilai, menunjukkan keinginan individu untuk
memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang dianutnya
sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya.

4) Fungsi pengetahuan, menunjukkan keinginan individu untuk
mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran dan untuk
mengorganisasikan pengalamannya.



26

26

Sedangkan, fungsi sikap menurut Ahmadi (2007: 165-167) adalah sebagai

berikut:

1) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri.
2) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku.
3) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman.
4) Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian.

5) Pembentukan dan Perubahan Sikap

Menurut Bimo Walgito dalam Widyastuti (2014: 68), pembentukan dan

perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu :

a. Faktor internal yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan
selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak.

b. Faktor eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang
merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

a) Pembentukan Sikap

Menurut Sarwono dan Eko (2012: 84-85), sikap dapat dibentuk melalui empat

macam pembelajaran sebagai berikut:

a. Pengondisian klasik (Classical conditioning)
Proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu stimulus/ rangsang selalu
diikuti oleh stimulus/ rangsang yang lain, sehingga rangsang yang pertama
menjadi isyarat bagi rangsang yang kedua. Contohnya seorang anak setiap
kali melihat ibunya menghindangkan teh dan kue kepada tamunya,
kemudian ibu dan tamunya tampak berbincang-bincang dengan senang dan
gembira. Stimulus pertama, yaitu mengidangkan teh dan kue pada tamu,
kemudian diikuti oleh stimulus kedua, yaitu suasana senang dan gembira.
Setelah anak tersebut dewasa, ia akan bersikap positif terhadap tamu yang
berkunjung ke rumahnya sebagai hasil pembelajaran secara classical
conditioning.

b. Pengondisian instrumental (Instrumental conditioning)
Proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan hasil yang
menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut akan diulang
kembali. Sebaliknya jika perilaku mendatangkan hasil yang tidak
menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut tidak akan diulang
lagi atau dihindari. Contohnya, seorang anak akan mendapat senyuman
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atau pujian dari ibunya bila ketika ia membuang daun, kertas, atau plastik
bungkus makanannya ke keranjang sampah. Sebaliknya, ia akan selalu
dimarahi oleh ibunya kalau membuang bungkus makanan ke sembarang
tempat. Anak belajar melalui instrumental conditioning, sehingga ketika
dewasa akan terbentuk sikap positif terhadap benda-benda yang
digolongkan sebagai sampah. Hal itu tampak melalui perilakunya yang
membuang sampah selalu ke dalam tempat sampah yang tersedia.

c. Belajar melalui pengamatan (Observational learning, Learning by
example)
Proses pembelajaran dengan cara mengamati perilaku orang lain, kemudian
dijadikan sebagai contoh untuk berperilaku serupa. Banyak perilaku yang
dilakukan seseorang karena mengamati perbuatan orang lain. Misalnya,
perilaku merokok pada anak remaja dilakukan dengan meniru perilaku
teman-teman sebayanya dalam lingkungan pergaulan.

d. Perbandingan sosial (Social comparison)
Proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk mengecek
apakah pandangan kita mengenai suatu hal adalah benar atau salah disebut
perbandingan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Terry dan Hog (1996)
membuktikan, yaitu sikap positif terhadap pemakaian krim tabir surya dan
intensi untuk menggunakan krim tersebut setiap keluar rumah. Sikap ini
dibentuk atau diperoleh melalui anjuran dari orang-orang yang dikenal dan
dihormatinya.

Menurut Azwar (2013: 17) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

pembentukan sikap adalah sebagai berikut:

1) Pengalaman pribadi
Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila
pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih
mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi
yang melibatkan faktor emosional.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis
atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan
ini antara  lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk
menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

3) Pengaruh kebudayaan
Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu
masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan
telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah.

4) Media massa
Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi
lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif
berpengaruh terhadap sikap konsumennya.
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5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama
Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama
sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila
pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

6) Faktor emosional
Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari
emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan
bentuk mekanisme pertahanan ego.

b) Perubahan Sikap

Menurut Kelman dalam Widyastuti (2014: 68) proses perubahan sikap secara

umum melalui tiga proses yaitu:

1. Kesediaan (Compliance)
Terjadinya proses yang disebut kesediaan adalah ketika individu bersedia
menerima pengaruh dari orang lain atau kelompok lain dikarenakan ia
berharap untuk memperoleh reaksi positif, seperti pujian, dukungan, simpati,
dan semacamnya sambil menghindari hal-hal yang dianggap negatif. Tentu
saja perubahan perilaku yang terjadi dengan cara seperti itu tidak akan dapat
bertahan lama dan biasanya hanya tampak selama pihak lain diperkirakan
masih menyadari akan perubahan sikap yang ditunjukkan.

2. Identifikasi (Identification)
Proses identifikasi terjadi apabila individu meniru perilaku atau sikap
seseorang atau sikap sekelompok orang dikarenakan sikap tersebut sesuai
dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan menyenangkan antara
lain dengan pihak yang dimaksud. Pada dasarnya proses identifikasi
merupakan sarana atau cara untuk memelihara hubungan yang diinginkan
dengan orang atau kelompok lain dan cara menopang pengertiannya sendiri
mengenai hubungan tersebut.

3. Internalisasi (Internalization)
Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia
menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang ia
percaya dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Sikap demikian itulah
yang biasanya merupakan sikap yang dipertahankan oleh individu dan
biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam diri
individu yang bersangkutan masih bertahan.
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6) Teori Hubungan Sikap Dengan Perilaku

Dalam Sarwono dan Eko (2012: 90-91), diuraikan teori yang membahas tentang

bagaimana sikap mempengaruhi perilaku.

a) Teori perilaku beralasan (theory of reason action – Fishbein & Ajzen,
1980)
Menurut Fishbein & Ajzen keputusan untuk melakukan perilaku tertentu
merupakan hasi dari proses yang rasional yang diarahkan pada suatu tujuan
tertentu dan mengikuti urutan-urutan berpikir. Beberapa pilihan tingkah
laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku
dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu (intensi). Dalam hal ini, intensi merupakan prediktor
utama dari perbuatan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan ditentukan oleh dua
determinan dasar yaitu determinan diri dan determinan pengaruh sosial.
Determinan diri adalah sikap terhadap perbuatan dan determinan pengaruh
sosial adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial yang diperoleh
dari orang-orang disekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan.

b) Teori perilaku berencana (theory of planned behavior – Ajzen, 1991)
Dalam teori ini secara keseluruhan, semuanya berpengaruh terhadap niat
yaitu intensi orang untuk melakukan suatu perbuatan. Intensi merupakan
prediktor utama dari perilaku. Artinya, intensi merupakan faktor
motivasional yang sangat kuat pengaruhnya terhadap perilaku, sehinga
orang dapat mengharapkan orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Menurut teori ini, intensi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap, norma
subjektif, dan PBC (kendali perilaku yang dipersepsikan). Intensi
mempengaruhi secara langsung serta merupakan indikasi seberapa kuat
keyakinan seseorang untuk mencoba suatu perilaku.

Gambar 4. Teori Planned Behavior
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c) Model proses sikap terhadap tingah laku (Attitude-to-Behavior Process
Model - Fazio, 1989)
Hubungan sikap dan perilaku berlangsung spontan. Model yang
dikembangkan oleh R.H. Fazio, menjelaskan bahwa bila kita dihadapkan
pada kejadian atau peristiwa yang berlangsung cepat, secara spontan sikap
yang terdapat pada diri kita akan mengarahkan perilaku. Kejadian-kejadian
yang kita alami menimbulkan sikap tertentu pada objek sikap yang kita
temui. Sikap yang terbentuk akan mempengaruhi presepsi kita tentang
objek sikap tersebut. Sikap dan pengetahuan yang terdapat dalam memori
kita, mempengaruhi presepsi dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku
kita. Hubungan antara sikap dengan perilaku menurut Attitude-to-Behavior
Process Model, dapat dilihat pada skema berikut.

Gambar 5. Teori Attitude-to-Behavior Process Model

7) Pengukuran Sikap

Dalam pengukuran sikap menurut Walgito (2003: 157-169) ada beberapa macam

cara, pada garis besarnya dapat dibedakan secara langsung dan secara tidak

langsung sebagai berikut.

(1) Pengukuran sikap secara langsung, yaitu subjek secara langsung dimintai
pendapat bagaimana sikapnya terhadap sesuatu masalah atau hal yang
dihadapkan kepadanya. Dalam hal ini dapat dibedakan langsung yang tidak
berstruktur dan langsung yang berstruktur.
(a) Pengukuran sikap secara langsung yang tidak berstruktur, misalnya

mengukur sikap dengan wawancara bebas (free interview), dengan
pengamatan langsung atau dengan survey (misal public opinion
survey).
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(b) Pengukuran sikap secara langsung yang berstruktur, yaitu pengukuran
sikap dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun
sedemikian rupa dalam suatu alat yang telah ditentukan, dan langsung
diberikan kepada subjek yang diteliti. Misal pengukuran sikap dengan
skala Borgadus, Thurstone, dan Likert.

(2) Pengukuran sikap secara tidak langsung, yaitu pengukuran sikap dengan
menggunakan alat - alat tes, baik yang proyektif maupun yang non-
proyektif. Misalnya dengan tes Roschach, TAT, dan dengan melalui
analisis yang cukup rumit.

6. Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Menurut Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2012: 131) bahwa perilaku

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari

luar). Menurut James P. Chaplin (2006) dalam Pieter dan Namora (2010: 27)

mendefinisikan perilaku sebagai kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas,

gabungan gerakan, tanggapan dan jawaban yang dilakukan seseorang, seperti

proses berpikir, bekerja dan sebagainya. Menurut Notoatmodjo (2012: 131) dari

segi biologis, perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang

dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya menurut

Pavlov dalam Pieter dan Namora (2010: 27) mendifinisikan perilaku sebagai

keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari pengalaman sebelumnya dan

dipelajari melalui proses penguatan dan pengkondisian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah

keseluruhan reaksi atau aktivitas yang dilakukan oleh individu yang terwujud

dalam tindakan karena adanya stimulus yang diterima dan dapat diamati oleh

pihak luar serta dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
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b. Batasan Perilaku

Skinner dalam Notoatmodjo (2012: 131) merumuskan bahwa perilaku adalah

respons seseorang terhadap stimulus-stimulus luar diri (lingkungan). Menurut

Skinner terdapat dua respons dalam diri manusia yaitu:

1) Respondent response (reflexive), yaitu renspons yang muncul akibat
stimulus tertentu (eliciting stimulation) dan sifat responnya relatif menetap.
Misalnya, makanan yang lezat akan mendorong keinginan untuk makan.
Istilah dari Respondent respons sering digunakan untuk memahami perilaku
emosional, seperti ketika mendengar gempa bumi yang menelan banyak
korban jiwa, maka perasaan kita turut sedih.

2) Operant response (instrumental respons), yaitu respons-respons yang
timbul akibat rangsangan. Rangsangannya disebut reinforcing stimulation,
karena selalu memperkuat renspons.

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini maka perilaku dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu:

1) Perilaku tertutup (covert behavior)
Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau
tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada
perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada
orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara
jelas oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut covert behavior atau
unobservable behavior, misalnya seorang remaja tahu bahwa merokok
dapat menimbulkan penyakit batuk.

2) Perilaku terbuka (overt behavior)
Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau
terbuka. Respons terhadap stimulus terhadap stimulus tersebut sudah jelas
dalam bentuk tindakan atau praktek (practise), yang dengan mudah dapat
diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut overt behavior,
tindakan nyata atau praktek (practise) misal, seorang remaja menutup
hidungnya ketika ada asap rokok atau asap kendaraan, penderita TB paru
minum obat secara teratur.
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c. Domain Perilaku

Meskipun perilaku adalah bentuk respons atau reaksi, namun dalam memberikan

respons sangat tergantung pada faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda disebut

determinan perilaku. Determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1) Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang
bersangkutan yang bersifat bawaan (given), misalnya: tingkat pengetahuan,
kecerdasan, emosi, motivasi, jenis kelamin dan sebagainya.

2) Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik fisik maupun
non-fisik, seperti iklim, keluarga, manusia, sosial, budaya, ekonomi, politik
dan sebagainya. Faktor lingkungan itu sering merupakan faktor yang
dominan mewarnai perilaku seseorang.

Teori Bloom yang dikutip dalam Notoatmodjo (2012: 138-143) membedakan

perilaku dalam 3 domain perilaku yaitu : kognitif (cognitive), afektif (affective)

dan psikomotor (psychomotor). Untuk kepentingan pendidikan praktis, teori ini

kemudian dikembangkan menjadi 3 ranah perilaku yaitu :

1. Pengetahuan (knowledge)
Pengetahuan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu
objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat
penting dalam membentuk tindakan seseorang.
a) Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif (Notoatmodjo, 2007),

tercakup dalam 6 tingkatan, yaitu:
1) Tahu (know), diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini
adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari
seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2) Memahami (comprehension), diartikan sebagai suatu kemampuan
untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan
dapat menginterpretasikan suatu materi tersebut secara benar.

3) Aplikasi (application), diartikan sebagai kemampuan untuk
menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau
kondisi real (sebenarnya). Contoh: dapat menggunakan rumus
statistik dalam perhitungan hasil penelitian.

4) Analisis (analysis), yaitu kemampuan untuk menjabarkan suatu
materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi
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masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya
satu sama lain. Contoh : dapat menggambarkan (membuat bagan),
membedakan dan sebagainya.

5) Sintesis (synthesis), merupakan kemampuan untuk meletakkan
atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk
keseluruhan yang baru. Contoh : dapat menyusun, dapat
merencanakan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-
rumusan yang telah ada.

6) Evaluasi (evaluation), tingkat pengetahuan yang berkaitan dengan
kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap
suatu materi atau objek. Contoh : dapat membandingkan antara
anak yang cukup gizi dengan yang kekurangan gizi.

2. Sikap (attitude)
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang
terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan
atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.
Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari beberapa tingkatan yaitu :
1) Menerima (receiving), yaitu sikap dimana seseorang atau subjek mau

dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).
2) Menanggapi (responding), yaitu sikap memberikan jawaban atau

tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.
3) Menghargai (valuing), yaitu sikap dimana subjek atau seseorang

memberikan nilai yang positif terhadap objek atau stimulus. Dalam arti
membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau
mempengaruhi orang lain merespon.

4) Bertanggungjawab (responsible), sikap yang paling tinggi tindakannya
adalah bertanggungjawab terhadap apa yang diyakininya.

3. Tindakan (practice)
Setelah seseorang mengetahui stimulus, kemudian mengadakan penilaian
atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan
ia akan melaksanakan (mempraktekkan) apa yang diketahui atau
disikapinya (dinilai baik). Praktik (tindakan) dibedakan menjadi 3 tingkatan
menurut kualitasnya, yakni:
1) Praktik terpimpin (guided response), yaitu apabila subjek atau

seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih tergantung pada
tuntunan atau menggunakan panduan, contoh : seorang ibu
memeriksakan kehamilannya tetapi masih menunggu diingatkan oleh
bidan atau tetangganya.

2) Praktik secara mekanisme (mechanism), yaitu apabila subjek atau
seseorang telah melakukan atau mempraktikkan sesuatu hal secara
otomatis. Misal : seorang anak secara otomatis menggosok gigi setelah
makan, tanpa disuruh ibunya.

3) Adopsi (adoption), yaitu suatu tindakan atau praktik yang sudah
berkembang. Artinya apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau
mekanisme saja, tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau
perilaku yang berkualitas. Misalnya menggosok gigi, bukan sekedar
gosok gigi, melainkan dengan teknik yang benar.
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d. Cara Pembentukan Perilaku

Perilaku manusia sebagaian besar ialah perilaku yang dibentuk dan dapat

dipelajari, berkaitan dengan itu Walgito (2003: 18-19) menerangkan beberapa

cara terbentuknya sebuah perilaku seseorang adalah sebagai berikut :

1) Pembentukan perilaku dengan kebiasaan (kondisioning)
Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan,
akhirnya terbentuklah perilaku tersebut. Misal, dibiasakan bangun pagi,
menggosok gigi sebelum tidur dan membiasakan diri tidak terlambat
datang ke kantor. Cara ini atas teori belajar kondisioning baik yang
dikemukakan oleh Pavlov maupun Thorndike dan Skinner.

2) Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight)
Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan
disertai dengan adanya pengertian. Bila dalam eksperimen Throndike
dalam belajar yang dipentingkan adalah soal latihan, maka dalam
eksperimen Kohler dalam belajar yang penting adalah pengertian atau
insight. Kohler adalah seorang tokoh dalam psikologi Gestalt dan
termasuk dalam aliran kognitif.

3) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model
Disamping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut diatas,
pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model
atau contoh. Pemimpin dijadikan model atau contoh oleh yang
dipimpinnya.

e. Teori Perubahan Perilaku

Menurut Notoatmodjo (2012: 200-203) teori tentang perubahan perilaku antara

lain:

1) Teori Stimulus Organisme (SOR)
Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan
perilaku tergantung pada kualitas rangsangan (stimulus) yang
berkomunikasi dengan organisme. Perubahan perilaku berhubungan
dengan:
a) Stimulus yang diberikan, artinya bila stimulus yang diberikan dapat

diterima, maka stimulus itu efektif dalam memengaruhi perubahan
perilaku seseorang. Sebaliknya, stimulus tidak akan efektif bila tidak
dapat mengubah pola perilaku seseorang.
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b) Perhatian, artinya jika perhatian pada stimulus lebih banyak, maka
tujuan stimulus telah tercapai kepada orang tersebut.

c) Kesediaan berubah, artinya stimulus yang menyenangkan akan tetap
dipertahankan dan stimulus yang tak menyenangkan akan dilupakan
atau dialihkan kepada objek lainnya.

d) Adanya dukungan fasilitas serta dorongan lingkungan, seperti pola
kehidupan masyarakat yang positif akan membentuk pola perilaku
yang positif juga.

Proses pembentukan perubahan perilaku berdasarkan teori SOR dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6. Proses pembentukan perubahan perilaku (Notoatmodjo, 2012:
201)

2) Teori Festinger (Dissonance Theory)
Teori ini dikembangkan oleh Fetisinger dan sering disebut cognitive
dissonance tehory. Konsep teorinya menguraikan konsep imbalance
(ketidakseimbangan). Hal ini berarti bahwa keadaan cognitive dissonance
merupakan ketidakseimbangan psikologi yang diliputi dengan ketegangan
diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Apabila
terjadi keseimbangan dalam diri individu, maka berarti sudah terjadi
ketegangan diri lagi, dan keadaan ini disebut consonance (keseimbangan).
Dissonance (ketidakseimbangan) terjadi karena dalam diri individu
terdapat dua elemen kognisi yang saling bertentangan. Yang dimaksud
elemen kognisi adalah pengetahuan, pendapat, atau keyakinan. Apabila
individu menghadapi suatu stimulus atau objek, dan stimulus tersebut
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menimbulkan pendapat atau keyakinan yang berbeda/bertentangan di
dalam diri individu itu sendiri, maka terjadilah dissonance.

3) Teori Fungsi
Teori fungsi berasumsi bahwa perubahan perilaku sangat berhubungan
dengan kebutuhan. Ini berarti bahwa stimulus yang mengakibatkan
perubahan perilaku adalah stimulus-stimulus yang mampu dimengerti
menurut konteks kebutuhannya. Kazt (dalam Notoatmodjo, 2007)
mengatakan bahwa, pada dasarnya perilaku sesorang dipengaruhi
kebutuhan-kebutuhan dalam diri seseorang. Dasar pemikiran teori Kazt
bahwa perilaku:
a) Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya dapat berfungsi dan

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat
bertindak (berperilaku) positif terhadap objek untuk memenuhi
kebutuhannya. Sebaliknya bila objek tidak dapat memenuhi
kebutuhannya maka ia akan berperilaku negatif.

b) Perilaku berfungsi sebagai defence mecanism atau sebagai
pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Dengan perilaku
dan tindakan-tindakan, manusia dapat melindungi ancaman-ancaman
yang datang dari luar.

c) Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti. Dalam
perannya dengan tindakan tersebut seseorang selalu menyesuaikan
diri dengan lingkungannya. Dengan tindakan sehari-hari tersebut
seseorang melakukan keputusan-keputusan berhubungan dengan
objek yang dihadapi.

d) Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam
menjawab suatu situasi. Nilai ekspresif ini berasal dari konsep diri
seseorang dan merupakan pencerminan dari kepribadian seseorang.

4) Teori Kurt Lewin
Kurt Lewin (1970) berpendapat bahwa perilaku manusia adalah keadaan
yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong (driving forces) dan
kekuatan-kekuatan penahan (restining forces). Perilaku dapat berubah
apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut didalam
diri  seseorang sehingga ada tiga kemungkinan terjadi perubahan perilaku
pada diri seseorang yaitu:
a) Kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya

stimulus yang mendorong terjadinya perubahan perilaku. Stimulus ini
berupa penyuluhan atau informasi sehubungan dengan perilaku yang
bersangkutan.

b) Kekuatan penahan menurun. Hal ini terjadi karena adanya stimulus
yang memperlemah kekuatan penahan tersebut.

c) Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Dengan
keadaan semacam ini jelas akan terjadi perubahan perilaku.
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f. Proses Terjadinya Perubahan Perilaku

Menurut Pieter dan Namora (2010: 51-53) secara psikologis, proses terjadinya

perubahan perilaku manusia disebabkan oleh:

1) Perubahan Secara Alamiah (Natural Change)
Perilaku manusia cenderung selalu berubah-ubah dan hampir sebagian
besar perubahannya disebabkan kejadian secara alamiah. Apabila terjadi
perubahan di lingkungan sosial, budaya dan ekonomi, maka seseorang atau
sekelompok orang juga cenderung ikut mengalami perubahan. Misalnya,
ibu hamil dalam kondisi sakit kepala. Semula dia akan membuat ramuan-
ramuan tradisional untuk mengurangi keluhannya kemudian secara alamiah
dia mulai berubah dan beralih dengan menggunakan obat-obat modern.

2) Perubahan Terencana (Planed Change)
Perubahan perilaku ini dapat terjadi karena memang direncanakan sendiri
oleh subjek. Misalnya, seorang wanita saat belum menikah dia adalah
seorang perokok berat, namun karena dia ingin hamil dan memperoleh
informasi dampak negatif merokok pada perkembangan janin, kemudian
dia merencanakan untuk tidak merokok lagi, berarti terjadi perubahan
perilaku terencana sesuai informasi dan pengalamannya.

3) Penerimaan Informasi dan Pengetahuan
Banyak tidaknya informasi atau pengetahuan yang diterima seseorang atau
sekelompok orang mempengaruhi perubahan perilaku. Misal, informasi
keluarga berencana. Informasi dan pengetahuan makna keluarga berencana
bagi masyarakat di desa yang sangat terpencil cenderung lebih sedikit
daripada masyarakat kota. Bagi masyarakat kota biasanya lebih mudah
mendapatkan informasi keluarga berencana. Kondisi ini tentu membedakan
perilaku orang atau masyarakat yang mengenal konsep keluarga berencana
dengan yang belum mengenal.

4) Perubahan Kondisi Fisiologis
Perubaha perilaku manusia juga bisa terjadi akibat perubahan kondisi
fisiologis, terutama yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit yang
diderita. Adanya perubahan terhadap kondisi kesehatan fisik akan
mempengaruhi kondisi psikis seseorang yang akhirnya membawa
perubahan sikap dan perilaku.

5) Kesediaan Untuk Berubah (Readiness to Change)
Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam
masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang yang sangat
cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah
perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima
inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang
mempunyai kesediaan untuk berubah (readiness to change) yang berbeda-
beda, meskipun kondisinya sama.
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g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut teori Lawrence Green (1980) dalam Pieter dan Namora (2012: 18-19),

menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

a. Faktor Predisposisi (predisposing factors)
Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang antara lain
mencakup pengetahuan, sikap, tradisi, kepercayaan, sistem nilai yang
dianut, persepsi seseorang terhadap sebuah rangsangan atau stimulus yang
ia dapatkan, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya.

b. Faktor Pendukung (enabling factors)
Faktor pendukung disini adalah ketersediaan sumber-sumber dan fasilitas
yang memadai. Faktor-faktor ini mencakup ketersedian sarana dan
prasarana atau fasilitas sebagai penunjang terjadinya sebuah perilaku yang
terjadi pada seseorang. Sumber-sumber dan fasilitas tersebut sebagian
harus digali dan dikembangkan dari masyarakat itu sendiri. Faktor
pendukung ada dua macam, yaitu: fasilitas fisik dan fasilitas umum. Misal,
Fasilitas fisik misalnya puskesmas, obat-obatan, dan sebagainya.
Sedangkan fasilitas umum seperti media informasi, misalnya TV, koran,
majalah.

c. Faktor Penguat (reinforcement factor)
Faktor-faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, petugas
kesehatan dan lain-lain. Termasuk juga disini undang-undang, peraturan
baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan.
Apakah penguat itu positif atau negatif bergantung pada sikap dan perilaku
orang lain yang berkaitan. Contoh untuk berperilaku sehat, masyarakat
kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif, dan
dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) dari
para tokoh masyarakat, dan disamping itu undang-undang juga diperlukan
untuk memperkuat perilaku masyarakat. Kemudian pada pendidikan
kesehatan sekolah di sekolah lanjutan tingkat atas, yang penguatnya datang
dari teman sebaya, guru, dll.

7. Lingkungan Hidup

Menurut Sumaatmadja (1986: 62) konsep lingkungan hidup atau lingkungan,

berasal dari konsep yang dikembangkan pada ekologi. Selanjutnya menurut

Sumaatmadja (1986: 64) berdasarkan tinjauan ekologi manusia, pada umumnya
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lingkungan dapat dikelompokkan menjadi lingkungan alam (natural

environment), lingkungan sosial (social environment), lingkungan budaya

(cultural environment).

Kedalam lingkungan alam, termasuk segala kondisi alam, baik alam organik

maupun alam anorganik yang dapat dikatakan belum dipengaruhi oleh budaya

atau tangan manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, air, tanah, batuan, udara, dan

lain-lain yang belum kena pengaruh budaya atau pengaruh budaya itu dapat

dikatakan belum berarti, masih tegolong lingkungan alam. Jadi lingkungan alam

ini berupa lingkungan fisik dan biotik yang belum kena pengaruh budaya, atau

pengaruh budaya dapat dikatakan belum berarti. Kedalam lingkungan sosial,

termasuk semua manusia yang ada disekitar seseorang atau disekitar suatu

kelompok. Lingkungan sosial ini dapat berbentuk perorangan, maupun dalam

bentuk kelompok. Keluarga, teman sepermainan, tetangga, warga desa, warga

kota, bangsa, dan sebagainya, temasuk lingkungan sosial bagi seseorang atau

suatu kelompok. Sedangkan lingkungan budaya adalah segala hasil karya cipta

manusia dan segala hasil perbuatan serta tingkah laku manusia yang ada disekitar

manusia atau suatu kelompok. Lingkungan budaya ini, tidak terbatas kepada hasil

karya cipta manusia yang berupa benda konkrit saja, melainkan juga berupa

gagasan – teori – peraturan – pranata – bahasa – kepercayaan dan seterusnya.

Pokoknya, segala hasil karya cipta manusia yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan karakter manusia, termasuk lingkungan budaya.

Menurut Walgito (2010: 55-56) lingkungan secara garis besarnya dapat dibedakan

sebagai berikut:
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1. Lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang berupa alam, misalnya keadaan
tanah, keadaan musim, dan sebagainya. Lingkungan alam yang berbeda
akan memberikan pengaruh yang berbeda pula kepada individu. Misalnya
daerah pegunungan memberikan pengaruh yang lain apabila dibandingkan
dengan daerah pantai.

2. Lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat, dalam
lingkungan masyarakat ini adanya interaksi individu satu dengan individu
lain. Lingkungan sosial ini biasanya dibedakan menjadi:
a) Lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan sosial dengan adanya

hubungan yang erat antara anggota satu dengan anggota lain, anggota
satu kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain. Diantara
anggota telah ada hubungan yang erat, maka sudah tentu pengaruh dari
lingkungan sosial ini akan lebih mendalam apabila dibandingkan
dengan lingkungan sosial yang kurang erat.

b) Lingkungan sosial sekunder, yaitu lingkungan sosial yang hubungan
anggota dengan anggota lain agak longgar. Pada umumnya anggota
satu dengan anggota lain kurang atau tidak saling mengenal. Karena ini
pengaruh lingkungan sosial sekunder akan kurang mendalam bila
dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sosial primer.

Menurut Ensiklopedia Indonesia (1983) dalam Neolaka (2008: 25) lingkungan

adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi : (1) lingkungan

mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda

atau faktor alam yang tidak hidup, seperti suhu, cahaya, gravitasi, dan lainnya,

(2) lingkungan hidup (biotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang

terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Sedangkan

menurut Irwan (2012: 108) lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada

di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme,

dimana organisme merupakan salah satu bagiannya.

Menurut Masruri (2002: 51) lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada

di sekitar kita, yang memberi tempat dan bahan-bahan untuk kehidupan.

Sedangkan Menurut Soemarwoto (1994: 51) lingkungan hidup adalah ruang yang
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ditempati suatu mahluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di

dalamnya. Pendapat tersebut, diperkuat oleh Undang - Undang RI No. 32 Tahun

2009 dalam Aziz (2013: 15) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain.

Menurut Sumaatmadja (1986: 65-68) di antara manusia dengan lingkungan (alam,

sosial, budaya) terdapat interaksi sesamanya, yang kita kenal dengan interaksi-

ekologi ini, di satu pihak  manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dan dilain

pihak manusia mempengaruhi perkembangan dan perubahan lingkungannya. Pada

proses interaksi-ekologi, manusia memiliki daya adaptasi dan seleksi terhadap

lingkungannya yang berbeda dengan mahluk lainnya. Daya adaptasi dan seleksi

tadi dipengaruhi oleh perkembangan akal-budinya, pengetahuannya, pengalaman

budayanya dan alat interkasi-ekologi yang digunakannya. Dengan menggunakan

akal-budinya, pengetahuan dan pengalamannya, manusia dapat memanfaatkan

lingkungan bagi kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya gejala

erosi, gejala banjir, gejala kekurangan air atau kekeringan, merupakan

ketimpangan lingkungan yang sampai saat ini masih dianggap sebagai bencana

alam. Padahal jika diteliti lebih mendalam, gejala atau masalah tadi, faktor-

faktornya lebih bersifat sosial-budaya. Masalah erosi – banjir – kekeringan, lebih

dipengaruhi oleh tindakan dan tingkah laku manusia yang tidak rasional terhadap

lingkungan alam di sekitarnya. Pertumbuhan demografi yang diikuti oleh

pertumbuhan ekonomi dan aspirasi penduduk, mendesak dilakukannya pemanfaat
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lingkungan alam yang lebih meningkat. Setelah melampaui batas kritisnya,

lingkungan alam tersebut akan menjadi timpang, sehingga terjadi berbagai

bencana seperti erosi, banjir dan kekeringan. Untuk memenuhi tuntutan

penggunaan sumberdaya atau lingkungan alam secara rasional, berarti harus

diusahakan agar konsumsi dengan produksinya tetap seimbang, dan kualitas

lingkungannya tetap terjaga. Dengan demikian daya lingkungan (carrying

capacity) terhadap populasi, dalam hal ini populasi manusia, harus diketahui

secara pasti. Selanjutnya, konsumsi penduduk terhadap sumberdaya atau

lingkungan tadi, harus pula diketahui. Kedua hal tadi dapat dilakukan melalui

studi lingkungan dan studi sosial. Disini, studi sosial juga dapat berperan.

Usaha melestarikan dan menjaga kualitas lingkungan, terutama harus

dikembangkan melalui pengertian dan kesadaran ekologi atau kesadaran

lingkungan. Secara luas, usaha ini dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Penerangan, penyuluhan percontohan dan bentuk-bentuk pendidikan lainnya,

dapat digunakan untuk kepentingan ini. Usaha meningkatkan kualitas dan

kebersihan sanitasi dan lingkungan pada umumnya, tidak hanya dapat dicapai

dengan memberikan penerangan yang menghamburkan kata-kata, melainkan

harus pula disertai dengan percontohan dan pendekatan lainnya. Cara membuang

sampah, cara mengalirkan air buangan, penempatan WC, dan lain-lain harus

dibina melalui pengertian dan kesadaran lingkungan. Pengertian dan sikap –

mental terhadap kebersihan sanitasi dan lingkungan pada umumnya, harus dibina

melalui pendekatan kemanusiaan.
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8. Psikologi Lingkungan

a. Persepsi Menurut Psikologi Lingkungan

Manusia mengerti dan menilai lingkungan dapat didasarkan pada dua cara

pendekatan. Pendekatan pertama adalah pandangan konvensional. Bermula dari

adanya ransangan dari luar diri individu (stimulus), individu menjadi sadar akan

adanya stimuli ini melalui sel-sel syaraf reseptor (penginderaan) yang peka

terhadap bentuk-bentuk energi tertentu (cahaya, suara, suhu). Bila sumber energi

itu cukup kuat untuk meransang sel-sel reseptor maka terjadilah penginderaan.

Jika sejumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf

yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa mengenali dan menilai objek-objek

maka keadaan ini dinamakan persepsi. Pada dasarnya pendekatan konvensional

ini lebih menitikberatkan kepada proses syaraf dan faal.

Pendekatan kedua adalah pedekatan ekologik dikemukakan oleh Gibson. Gibson

berpendapat bahwa persepsi terjadi secara spontan dan langsung. Spontanitas itu

terjadi karena organisme selalu menjajaki (eksplorasi) lingkungannya, dalam

penjajakan itu ia melibatkan setiap objek yang ada di lingkungannya dan setiap

objek menonjolkan sifat-sifatnya yang khas untuk organisme bersangkutan.

Sebuah pohon, misalnya tampil dengan sifat-sifatnya yang berdaun rindang dan

berbatang besar maka sifat-sifat ini menampilkan makna buat manusia sebagai

tempat berteduh. Sifat-sifat yang menampilkan makna ini oleh Gibson dinamakan

affordances (afford = memberikan, menghasilkan, bermanfaat). Affordances atau

kemanfaatan dari setiap objek adalah khas untuk setiap jenis makhluk (spesies)

walaupun kadang-kadang ada juga tumpang tindihnya. Pohon rindang yang
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memberikan sifat keteduhan untuk manusia, mungkin memberikan sifat lain untuk

burung atau semut, sehingga masing-masing makhluk mendapatkan maknanya

sendiri-sendiri pula dari pohon itu. Burung membuat sarangnya diranting-ranting

pohon dan semut membuat rumahnya dibatang pohon. Dengan kata lain, menurut

Gibson, objek-objek atau stimuli itu pun aktif berinteraksi dengan makhluk yang

mengindera sehingga timbullah makna-makna spontan itu (Sarwono, 1992:

45-46).

b. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Persepsi

Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup, nampak juga dalam berbagai

gejala hubungan manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk perkampungan kumuh di kota-kota besar yang biasa menggunakan air

kali untuk kepentingan mandi, cuci, dan kakus, mempersepsikan air kali itu

sebagai suatu hal yang masih dalam batas-batas optimal sehingga mereka

menggunakan air kali itu sebagai suatu hal yang masih dalam batas-batas optimal

sehingga mereka menggunaka air kali itu dengan enak saja. Sebaliknya, orang

yang biasa tinggal dipemukiman mewah tidak mungkin mau menggunakan air

kali itu, walaupun hanya untuk mencuci mobil karena air kali itu dipersepsikan di

luar batas optimal (terlalu kotor) (Sarwono, 1992: 50).

c. Perubahan Persepsi

Menurut Sarwono (1992: 51-55), proses perubahan pertama disebabkan oleh

proses faal (fisiologik) dari sistem syaraf pada indera manusia. Jika suatu stimulus

tidak mengalami perubahan, maka akan terjadi adaptasi atau habituasi, yaitu
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respons terhadap stimulus itu makin lama makin lemah. Proses perubahan kedua

adalah proses psikologik. Proses perubahan persepsi secara proses psikologik

antara lain dijumpai dalam bentukan dan perubahan sikap. Pada umumnya sikap

digambarkan sebagai kesiapan seseorang untuk bereaksi secara tertentu terhadap

suatu objek tertentu. Sedangkan menurut W. Mc Guire dalam Sarwono (1995: 52)

yang berbunyi sikap adalah respons manusia yang menempatkan objek yang

dipikirkan (object of thought) ke dalam suatu dimensi pertimbangan (dimension of

judgements).

Objek yang dipikirkan adalah segala sesuatu (benda, orang, hal, isu) yang bisa

dinilai oleh manusia. Dimensi pertimbangan adalah semua skala positif-negatif

seperti dari baik ke buruk, dari jelek ke bagus, dari haram ke halal, dan dari enak

ke tidak enak. Dengan demikian, sikap adalah menempatkan suatu objek ke dalam

salah satu skala itu. Orang bisa bersikap bahwa olahraga sepak bola adalah

olahraga yang baik, rumah sakit adalah tempat yang membosankan, dan lain-lain.

Atas dasar penempatan pada dimensi penilaian itulah, orang melakukan tingkah

laku selanjutnya terhadap objek termaksud. Tentu saja setelah dipengaruhi

berbagai faktor lain yang datang dari lingkungan (objek lain, situasi) maupun dari

dalam diri sendiri (motivasi, keperluan).

Pembentukan dan perubahan sikap, misalnya mengenai pencegahan bahaya

merokok (membentuk sikap antirokok atau mengubah sikap suka merokok

menjadi antirokok), atau pencegahan bahaya banjir (membentuk sikap positif pada

pemeliharaan hutan, sikap negatif pada pembuangan sampah sembarangan).

Pembentukan dan perubahan sikap itu dalam psikologi biasanya diterangkan
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sebagai proses belajar atau sebagai proses kesadaran (kognisi). Dalam proses

belajar, yang menjadi fokus adalah adanya rangsangan dari luar (stimulus),

sedangkan dalam teori proses kognisi yang utama adalah adanya dorongan atau

kehendak dari dalam diri individu sendiri. Ada beberapa teori yang menerangkan

proses belajar pada manusia yang erat kaitannya dengan psikologi lingkungan,

yaitu teori kondisioning klasik dari Pavlov, teori kondisioning instrumental dari

Skinner, dan teori belajar sosial dari Bandura (Sarwono, 1987: 20-29).

Dalam kondisioning klasik, dimulai dengan respons yang terjadi secara alamiah

terhadap suatu stimulus. Respons alamiah itu dinamakan unconditioned response

(respon tak berkondisi), sedangkan stimulusnya dinamakan unconditioned

stimulus (stimulus tak berkondisi). Misalnya saja tiba-tiba seseorang mencium bau

yang menusuk maka responnya adalah wajah yang mengernyit dan tangan

menutup hidung yang menunjukkan adanya perubahan perasaan (affect) pada

orang itu. Bau yang menusuk itu dinamakan stimulus tak berkondisi, sedangkan

perubahan perasaan yang terjadi adalah respons tak berkondisi. Ternyata, bau

yang menusuk itu datang dari sebuah bangunan sekolah maka perubahan itu pun

menular kepada bangunan sekolah tersebut dan timbullah sikap tidak suka pada

sekolah, walaupun pada kesempatan lain di mana bau itu sudah tidak ada lagi.

Dalam proses belajar kondisioning klasik, bangunan itu dinamakan conditioned

stimulus (stimulus berkondisi), sedangkan respons tidak suka pada bangunan

sekolah itu dinamakan conditioned response (respons berkondisi atau respons

evaluatif). Selanjutnya dalam proses pembentukan sikap menurut teori

kondisioning instrumental, tingkah laku-tingah laku yang membawa konsekuensi

positif akan tetap dipertahankan, sedangkan konsekuensi negatif akan dihindari.
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Dalam hubungan dengan contoh di atas, secara instrumental orang akan

menghindari bangunan sekolah  yang tidak disukainya itu.

Namun, tumbuhnya sikap tidak selalu melalui pengalaman langsung. Sikap bisa

terjadi karena meniru orang lain. Orang lain ini di dalam teori belajar sosial

dinamakan model. Model adalah orang-orang yang dianggap mempunyai otoritas

dalam suatu hal tertentu, misalnya karena lebih pengalaman, lebih tua, lebih

terpelajar atau lebih tinggi jabatannya. Semua tingkah laku dan sikap yang ada

pad model ditiru oleh orang dengan harapan agar orang itu mandapat konsekuensi

positif atau terhindar dari konsekuensi negatif seperti yang dialami model.

Peniruan ini akan lebih kuat jika orang yang meniru menyaksikan sendiri bahwa

model yang ditiru mendapat ganjarannya. Proses belajar sosial dengan model ini

terutama tejadi pada keadaan-keadaan dimana konsekuensi-konsekuensi tingkah

laku tidak bisa langsung diperoleh dan bukan bersifat fisik, misalnya dalam

bersopan santun, tingkah laku pemeliharaan kebersihan atau kesehatan.

Ada dua teori tentang perubahan sikap ditinjau dari sudut kesadaran atau

kehendak dari dalam diri individu sendiri, yaitu teori reaksi psikologik

(psychological reactance) dari Jack Bhrem dan teori disonasi kognitif dari

Festinger (Bell et al, 1978:55). Dalam teori reaksi psikologik dikatakan bahwa

manusia cenderung ingin mempunyai kebebasan untuk memilih atau menentukan

sendiri alternatif-alternatifnya dalam berpikir, membuat keputusan dan bertindak.

Oleh karena itu, ia cenderung tidak mau terikat pada satu pola pikir, keputusan,

atau tindakan tertentu. Untuk membentuk atau mengubah sikap, menurut teori ini

perlu diberikan berbagai pilihan dengan alasan, keutungan, dan kerugian masing-
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masing. Dengan sendirinya orang akan mengubah persepsi atau sikapnya jika ia

melihat alternatif yang lebih baik. Menurut teori disonansi kognitif, orang tidak

suka kalau dalam dirinya terdapat elemen-elemen kesadaran yang saling

bertentangan (keadaan disonansi). Dalam keadaan disonan orang cenderung untuk

mengubah pola pikirnya, atau menambah elemen-elemen kesadarannya atau

mengubah tingkah lakunya agar terjadi lagi keseimbangan antara elemen-elemen

kesadaran itu (keadaan konsonan). Masing-masing keadaan dan stimulus, baik

yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, dalam teori disonansi

kognitif adalah elemen-elemen kesadaran.

9. Sikap Peduli Lingkungan Hidup

Pada istilah sikap peduli lingkungan hidup terdapat tiga kata kunci, yaitu sikap,

peduli, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hakikat sikap peduli lingkungan

hidup dapat ditinjau dari asumsi dasar pengertian sikap, peduli dan lingkungan

hidup serta keterkaitan di antara ketiganya.

Kata pertama yaitu sikap, menurut Gerungan dalam Kutanegara (2014: 104),

sikap adalah sesuatu kecenderungan untuk bereaksi secara positif atau secara

negatif terhadap suatu objek, apakah objek itu baik atau tidak. Menurut Ahmadi

(2007: 151) sikap adalah kesiapan merespons yang sifatnya positif atau negatif

terhadap objek atau situasi secara konsisten. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa sikap merupakan kesiapan merespons yang disertai kecenderungan untuk

bertindak secara positif (suka) atau negatif (tidak suka) terhadap terhadap objek

atau situasi.
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Kata kedua yaitu peduli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 841),

peduli berarti mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan. Sedangkan menurut

Meliseh (2005: 22), peduli adalah salah satu hasil perhatian dari suatu peristiwa

yang terjadi secara alami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peduli

merupakan salah satu hasil perhatian dari suatu peristiwa yang terjadi secara

alami. Jadi orang yang peduli adalah orang yang memperhatikan objek.

Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Menurut Soemarwoto (1994: 51)

lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu mahluk hidup bersama

dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Dan perlu disadari bahwa

pengelolaan oleh manusia sampai saat ini tidak sesuai dengan etika lingkungan.

Etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta,

sementara itu manusia beranggapan bahwa manusia bukan bagian dari alam

semesta sehingga manusia secara bebas mengelolanya bahkan sampai merusak

lingkungan hidup. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu

pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah sebuah cabang filsafat

yang berbicara mengenai nilai dan norma dalam menentukan perilaku manusia.

Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam berhubungan

dengan lingkungannya. Etika lingkungan sangat diperlukan agar setiap kegiatan

yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga

keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Di dalam etika lingkungan terdapat

prinsip-prinsip yang digunakan.
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Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Keraf (2006: 144-159) antara

lain:

1) Sikap hormat terhadap alam (respect for nature)
Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan
manusia bergantung pada alam. Tetapi terutama karena kenyataan
ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam, manusia
anggota komunitas ekologis. Manusia mempunyai kewajiban menghargai
hak semua mahkluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang
secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya.

2) Prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature)
Prinsip tanggung jawab disini bukan saja secara individu tetapi juga secara
berkelompok atau kolektif. Prinsip tanggung jawab bersama ini setiap
orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam
semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi,
seakan merupakan milik pribadinya. Tangung jawab ini akan muncul
seandainya pandangan dan sikap moral yang dimiliki adalah bahwa alam
dilihat tidak sekadar demi kepentingan manusia, milik bersama lalu
diekploitasi tanpa rasa tanggung jawab. Sebaliknya kalau alam dihargai
sebagai bernilai pada dirinya sendiri maka rasa tanggung jawab akan
muncul dengan sendirinya dalam diri manusia.

3) Solidaritas kosmis (cosmic solidarity)
Solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan,
untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam. Solidaritas kosmis juga
mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencermati alam dan seluruh
kehidupan didalamnya, sama seperti manusia tidak akan merusak
kehidupannya serta rumah tangganya sendiri. Solidaritas kosmis berfungsi
untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan
kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro
alam, pro lingkungan atau tidak setuju setiap tindakan yang merusak alam.

4) Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for nature)
Prinsip kasih sayang dan kepedulian merupakan prinsip moral satu arah,
artinya tanpa mengharapkan untuk balasan. Serta tidak didasarkan pada
pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata untuk kepentingan
alam. Diharapkan semakin mencintai dan peduli terhadap alam manusia
semakin berkembang menjadi manusia yang matang, sebagai pribadi
dengan identitas yang kuat.

5) Tidak merugikan (no harm)
Artinya, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab
terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara
tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang
merugikan atau mengancam eksistensi mahkluk hidup lain di alam semesta.
Pada masyarakat tradisional yang menjujung tinggi adat dan kepercayaan,
kewajiban minimal ini biasanya dipertahankan dan dihayati melalui
beberapa bentuk tabu-tabu. Misalnya, alam (bisa juga batu atau pohon
tertentu, atau hutan belukar tertentu) adalah sakral sehingga tidak boleh
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disentuh atau dirusak. Siapa saja yang menyentuhnya dengan sendirinya
jatuh sakit bahkan sampai meninggal.

6) Hidup sederhana dan serasi dengan alam
Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan
kekayaan, sarana, standar material. Kalau manusia memahami dirinya
sebagai bagian integral dari alam, ia harus memanfaatkan alam itu secara
secukupnya. Bersamaan dengan itu, ia akan hidup seadanya sebagaimana
alam itu. Ia akan mengikuti hukum alam, yaitu hidup dengan
memanfaatkan alam sejauh dibutuhkan, dan berarti hidup selaras dengan
tuntutan alam itu sendiri.

7) Keadilan
Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus
berperilaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta
dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada
kelestarian lingkungan hidup. Prinsip keadilan terutama berbicara tentang
peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota
masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati pemanfatannya.

8) Demokrasi
Dalam kaitan dengan lingkungan, demokrasi menjamin setiap orang dan
kelompok masyarakat menmpunyai hak untuk memperjuangkan
kepentingannya di bidang lingkungan, berpartisipasi dalam menentukan
kebijakan di bidang lingkungan, mempunyai hak untuk mendapatkan
informasi yang akurat (yang terkait dengan kebijakan publik) di bidang
lingkungan. Demikian pula, demokrasi menjamin bahwa pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan kebijakannya di bidang lingkungan, khususnya
kebijakan yang merugikan lingkungan. Bahkan, demokrasi menjamin
rakyat mempunyai hak untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, dengan
menggugat setiap kebijakan publik yang merugikan lingkungan.

9) Integritas moral
Prinsip integritas moral terutama dimaksudkan untuk pejabat publik.
Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku
yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang
mengamankan kepentingan publik. Dituntut berperilaku sedemikian rupa
sebagai orang yang bersih dan disegani oleh publik karena mempunyai
kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan terutama kepentingan
masyarakat. Misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan
Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan orang - orang
yang memiliki dedikasi moral yang tinggi.

Ketika melihat suatu keadaan dan menyaksikan kondisi tertentu, masyarakat maka

dengan sendirinya akan tergerak melakukan sesuatu sehingga dapat memelihara,

memulihkan serta menjaga kondisi di sekitarnya. Peduli terhadap lingkungan

berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan
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cara memelihara, menjaga, memulihkan serta mempertahankan kelestarian

lingkungan hidup. Untuk menjaga agar lingkungan hidup tidak mengalami

kerusakan diperlukan sikap yang peduli lingkungan. Dengan membangun sikap

peduli lingkungan, maka siswa akan mengasihi lingkungannya, berusaha untuk

memelihara dan menjaga lingkungan serta berpikiran untuk memperbaiki

lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap peduli lingkungan

hidup merupakan kesiapan untuk merespons atau bereaksi secara positif (suka)

atau negatif (tidak suka) yang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

lingkungan hidup dalam memelihara, menjaga serta mempertahankan kualitas dan

kelestarian lingkungan hidup.

10. Perilaku Peduli Lingkungan Hidup

Pada istilah perilaku peduli lingkungan hidup terdapat tiga kata kunci, yaitu

perilaku, peduli, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hakikat perilaku peduli

lingkungan hidup dapat ditinjau dari asumsi dasar pengertian perilaku, peduli dan

lingkungan hidup serta keterkaitan di antara ketiganya.

Kata pertama yaitu perilaku, Menurut James P. Chaplin (2006) dalam Pieter dan

Namora (2010: 27) mendefinisikan perilaku sebagai kumpulan dari reaksi,

perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, tanggapan dan jawaban yang dilakukan

seseorang, seperti proses berpikir, bekerja dan sebagainya. Berdasarkan pendapat

tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah
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keseluruhan perbuatan, aktivitas, tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan

seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).

Kata kedua yaitu peduli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 841),

peduli berarti mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan. Sedangkan menurut

Meliseh (2002: 22), peduli adalah salah satu hasil perhatian dari suatu peristiwa

atau proses belajar yang terjadi secara alami. Jadi, peduli adalah salah satu hasil

perhatian dari suatu peristiwa atau proses belajar yang terjadi secara alami. Jadi

orang yang peduli adalah orang yang memperhatikan objek.

Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Menurut Soemarwoto (1994: 51)

lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu mahluk hidup bersama

dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Pendapat tersebut, diperkuat oleh

Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain. Perilaku peduli lingkungan dapat diketahui dari beberapa hal.

Berdasarkan hasil Survey Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) yang

dilakukan oleh BPS 2012 dalam Kutanegara (2014: 134-141) indikator dan

parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa peduli perilaku masyarakat

terhadap lingkungan sebagai berikut:

1) Perilaku dalam penghematan energi
Energi mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat.
Kebutuhan energi masyarakat cukup tinggi untuk mendukung kegiatan
sosial ekonomi, karena peranan tersebut maka perilaku penghematan energi
dijadikan indikator untuk mengukur perilaku peduli lingkungan. Persoalan
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lingkungan disebabkan oleh munculnya generasi yang banyak
memboroskan daya (waste generation). Konsumsi energi di Indonesia
umumnya merupakan pemakaian tenaga listrik, gas, dan kayu bakar. Energi
listrik digunakan terutama untuk penggunaan penerangan, pemakaian alat
elektronik seperti alat setrika serta alat hiburan lainnya. Penghematan
energi dapat dilakukan dengan penggunaan penerangan sesuai dengan
keperluan sehingga dapat dimatikan setelah tidak digunakan. Pada siang
hari dapat memanfaatkan penerangan alam berupa cahaya matahari dengan
mempergunakan banyak jendela, dan lain-lain.

2) Perilaku membuang sampah
Membuang sampah di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak
negatif, antara lain menimbulkan penyumbatan pada saluran drainase dan
saluran air hujan sehingga dapat menimbulkan banjir serta mengganggu
kesehatan. Beberapa cara untuk mengelola sampah diantaranya adalah
menggunakan mendaur ulang barang yang masih dapat dipakai,
menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya, dan menggunakan
barang yang lebih ramah lingkungan.

3) Perilaku pemanfaatan air
Terjadinya krisis air bersih akibat tidak berfungsinya sumur sebagai sumber
air, menurunya debit air permukaan tanah, berkurangnya pasokan air tanah,
serta berkurangnya daerah resapan air sehingga menimbulkan kekeringan
di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Untuk itu, kebiasaan
pemanfaatan dan penghematan air menjadi penting terutama air bersih.
Konservasi air merupakan hal penting karena jika tidak maka akan
mengakibatkan kekurangan air dimusim kemarau dan tidak kelebihan air
ketika musim hujan. Konservasi air dapat dilakukan dengan cara-cara:
a. Menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dapat dimanfaatkan

ketika diperlukan.
b. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif.
c. Mengendalikan penggunaan air tanah.

4) Perilaku penyumbang emisi karbon
Tempat tinggal memiliki pengaruh terhadap kondisi lingkungan melalui
penggunaan alat-alat rumah tangga, seperti penghangat ruangan, pemanas
air, lemari es, mesin cuci, AC, dan alat lainnya. Menurut laporan PBB,
emisi karbon telah melewati ambang batas terburuk, selain itu emisi karbon
menyebabkan efek rumah kaca terus meningkat setiap tahunnya. Dalam
level individu emisi karbon dapat dikurangi dengan mengontrol perilaku
sehari-hari, terutama perilaku yang mempunyai potensi penyumbang emisi
karbon.

5) Perilaku hidup sehat
Perilaku hidup sehat merupakan keputusan-keputusan untuk menjaga
keberlangsungan fungsi kehidupan, baik tingkat individu maupun
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lingkungan. Perilaku hidup sehat dapat terukur dari kebiasaan pemeliharaan
tanaman di sekitar rumah, penyediaan area resapan air serta menjaga
kebersihan lingkungan, diantaranya lingkungan rumah dan halaman,
kebersihan jalan dan lingkungannya, kebersihan tempat umum, dan
lainnya.

6) Perilaku penggunaan bahan bakar
Bahan bakar merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui.
Penggunaan transportasi berbahan bakar digunakan untuk mempermudah
mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena
pentingnya bahan bakar untuk transportasi maka berhemat dalam
penggunaan bahan bakar merupakan salah satu indikator perilaku peduli
lingkungan, selain itu juga dapat mengurangi polusi udara.

Kepedulian terhadap lingkungan diungkapkan dalam bentuk ungkapan verbal dan

perilaku atau tindakan nyata. Perilaku peduli lingkungan merupakan bagian

tindakan yang dihasilkan dari pemahaman mengenai lingkungan. Pemahaman

tersebut akan tertanam dalam diri masyarakat yang berupa perilaku positif tentang

lingkungan hidup. Pemahaman akan menentukan perilaku individu, dari

pemahaman terhadap lingkungan akan membentuk perilaku yang diinginkan yaitu

perilaku tidak merusak lingkungan, yang peduli terhadap lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku peduli lingkungan

hidup merupakan reaksi atau aktivitas yang diwujudkan dalam tindakan yang

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam

memelihara, menjaga serta mempertahankan kualitas dan kelestarian lingkungan

hidup.
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B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1. Penelitian yang relevan

No Nama Judul Tujuan Metode Penelitian Hasil
1 Veronica A.

Kumurur
Pengetahuan, Sikap
dan Kepedulian
Mahasiswa
Pascasarjana Ilmu
Lingkungan
Terhadap
Lingkungan Hidup
Kota Jakarta

1. Untuk mengetahui
sejauh mana
pengetahuan, sikap
dan kepedulian
mahasiswa ilmu
lingkungan terhadap
lingkungan hidup di
Jakarta.

2. Untuk
menguji/menganalisis
apakah terdapat
hubungan antara jenis
kelamin, umur
terhadap
pengetahuan, sikap
dan kepedulian
mahasiswa ilmu
lingkungan terhadap
lingkungan hidup di
Jakarta.

1. Metode penelitian yang
digunakan adalah survei yang
bersifat korelasional.

2. Populasi dalam penelitian ini
adalah 106 mahasiswa
Pascasarjana
Ilmu Lingkungan Universitas
Indonesia dan mahasiswa
Pascasarjana Ilmu Lingkungan
Institut Pertanian Bogor

3. Sampel dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 96 responden.

4. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang
telah disiapkan terlebih dahulu.
Data yang telah diambil
dilakukan melalui wawancara
secara langsung pada
mahasiswa yang terpilih sebagai
responden. Sedangkan teknik
analisis data menggunakan
analisis Chi Square

1. Pengetahuan, sikap dan kepedulian
mahasiswa ilmu lingkungan terhadap
lingkungan hidup di Jakarta, sebagai
berikut:

1) Sebagian besar responden atau
50%-58% jumlah responden
memiliki nilai yang baik terhadap
pengetahuan tentang lingkungan
hidup.

2) Ada 53%-65% responden
menyadari bahwa sikapnya salah
dalam upaya menjaga kualitas
lingkungan hidup di Jakarta.

3) Kepedulian terhadap lingkungan
hidup masih rendah, ini terbukti
dari jawaban responden terhadap
instrumen kepedulian, di mana
jawaban jarang terlibat (JT)
adalah jawaban yang paling
banyak di jawab (40%-53%).

2. Hasil uji hubungan antara variabel
jenis kelamin, umur mahasiswa
pascasarjana ilmu lingkungan dengan
pengetahuan, sikap dan
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kepeduliannya terhadap lingkungan
hidup di Jakarta diperoleh kesimpulan
bahwa:
1) Jenis kelamin tidak berhubungan

dengan sikap, jenis kelamin
berhubungan dengan
pengetahuan tentang lingkungan
hidup dan jenis kelamin tidak
berhubungan dengan kepedulian
terhadap kualitas lingkungan di
Jakarta.

2) Umur tidak ada hubungan dengan
sikap mahasiswa terhadap ilmu
lingkungan, umur tidak
berhubungan dengan
pengetahuan tentang kualitas
lingkungan hidup di Jakarta,
namun umur berhubungan
dengan kepedulian mahasiswa
pascasarjana ilmu lingkungan.

3) Pengetahuan berhubungan
dengan sikap mahasiswa ilmu
lingkungan, Pengetahuan juga
berhubungan dengan kepedulian
terhadap kualitas lingkungan
hidup di Jakarta.

4) Sikap tidak berhubungan dengan
kepedulian terhadap kualitas
lingkungan hidup di Jakarta.
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No Nama Judul Tujuan Metode Penelitian Hasil
2 Zulsen Turnip Hubungan Kinerja

Guru Dengan
Tingkat
Pengetahuan, Sikap
Dan Perilaku Siswa
Peduli Lingkungan
Hidup Pada
Implementasi
Pendidikan
Lingkungan Hidup
(PLH) di SMK
Kota Medan Tahun
2003

1. Untuk mengetahui
faktor-faktor internal
dan eksternal yang
berhubungan secara
signifikan dengan
kinerja guru pada
impelementasi PLH
di SMK Kota Medan

2. Untuk mengetahui
faktor-faktor internal
dan eksternal yang
berhubungan secara
signifikan dengan
tingkat pengetahuan,
sikap dan perilaku
siswa peduli
lingkungan hidup di
SMK Kota Medan

3. Untuk mengetahui
hubungan antara
kinerja guru dengan
tingkat pengetahuan,
sikap dan perilaku
siswa peduli
lingkungan hidup
pada impelemtasi
PLH di SMK Kota
Medan

1. Metode dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif
dengan bentuk hubungan dan
bersifat studi korelasional.

2. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh guru dan siswa
yang berada pada 132 SMK Kota
Medan tahun ajaran 2002/2003.

3. Sampel dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 220 siswa/responden.

4. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik kuesioner,
wawancara, dan observasi.
Sedangkan teknik analisis data
hipotesis 1 dan 2 menggunakan
Chi Square dan hipotesis 3
menggunakan Uji Rregresi.

1. Kinerja guru berhubungan signifikan
pada sebagian faktor karakteristik
yaitu dengan: lama diklat PLH,
manajemen sekolah, dan media
informasi.

2. Karakteristik internal berhubungan
dengan hasil belajar siswa adalah
pada tingkat pengetahuan, sikap dan
perilaku siswa digunakan uji –F pada
regresi sederhana didapat
hubungannya signifikan secara
keseluruhan.

3. Selanjutnya diperoleh angka
diterminasi R2

1 = 0,2587, R2
2 =

40,78, dan R2
3 = 34,21 yang berarti

kinerja guru dapat menjelaskan
tingkat pengetahuan siswa sebesar
25,87%, kinerja guru menjelaskan
sikap 40,78% dan kinerja guru
menjelaskan perilaku siswa 34,21%.
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C. Kerangka Pikir Penelitian

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal pada hakekatnya mempunyai peranan

yang cukup penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku moral anak.

Membina sikap dan perilaku siswa merupakan salah satu prioritas dalam

pembelajaran di sekolah. Di sekolah proses pembelajaran dan pengajaran tidak

bisa bertumpu hanya pada kegiatan kurikuler atau intrakurikuler saja, tetapi juga

harus didukung oleh kegiatan-kegiatan pengembangan di luar kelas yaitu

ekstrakurikuler yang mengarah pada pembentukan perilaku. Keaktifan siswa

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ikut serta mempengaruhi perilaku siswa

karena dengan melibatkan diri dalam ekstrakurikuler maka akan menambah

wawasan pengetahuan siswa dan siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler

dapat mengambil nilai - nilai positif dari kegiatan yang diikutinya. Hal inilah yang

akan membentuk perilaku siswa.

Siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler KMDM dapat

memperluas wawasan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa tentang

lingkungan hidup. Wawasan pengetahuan tentang lingkungan hidup yang didapat

melalui pengalaman mengikuti ekstrakurikuler KMDM akan meningkatkan sikap

positif siswa tentang peduli lingkungan hidup, sehingga sikap positif siswa

tentang peduli lingkungan hidup akan berkembang pada diri anak yang akan

menimbulkan niat bertindak melestarikan lingkungan hidup, setelah niat terbentuk

dengan sempurna maka selanjutnya siswa akan merealisasikan dalam bentuk

perilaku peduli lingkungan hidup. Dilihat dari penjelasan tersebut maka peneliti

dapat menyusun kerangka pikir bahwa idealnya perilaku peduli lingkungan hidup

dapat terbentuk jika siswa aktif mengikuti ekstrakurikuler KMDM dan memiliki
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sikap peduli lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini:

Gambar 7. Kerangka Pikir Penelitian, Hubungan Keaktifan Mengikuti Ekstrakurikuler
Kecil Menanam Dewasa Memanen Dan Sikap Dengan Perilaku Peduli Lingkungan

Hidup Siswa Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016

Keaktifan Mengikuti Ekstrakurikuler Kecil

Menanam Dewasa Memanen (KMDM)

(X1)

1) Mengikuti kegiatan sosialiasi program

KMDM

2) Mengikuti kegiatan widyawisata ke

persemaian permanen

3) Mengikuti kegiatan membuat dan

merawat KBS

4) Mengikuti kegiatan menanam tanaman

di sekitar sekolah

5) Mengikuti kegiatan distribusi bibit

tanaman hasil KBS

Sikap Peduli  Lingkungan Hidup

(X2)

1) Prinsip tanggung jawab

2) Prinsip kasih sayang dan kepedulian

terhadap alam

3) Prinsip tidak merusak

Perilaku Peduli
Lingkungan Hidup

(Y)

1) Perilaku dalam

penggunaan energi

2) Perilaku pengelolaan

sampah

3) Perilaku pemanfaatan

air

4) Perilaku hidup sehat

5) Perilaku penggunaan

bahan bakar
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010:110).

Hipotesis dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM) dengan perilaku

peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap peduli lingkungan

hidup dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran

2015/2016.

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM) dan sikap dengan

perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.



III  METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional.

Menurut Noor (2011: 40) penelitian korelasional mempelajari hubungan dua

variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan

dengan variasi dalam variabel lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto. Menurut Arikunto

(2010: 17) ex post facto terdiri dari tiga kata, ex diartikan dengan observasi atau

pengamatan, post artinya sesudah, dan facto adalah fakta atau kejadian. Arti

keseluruhannya, pengamatan dilakukan setelah kejadian lewat atau data yang

dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari data yang sudah ada.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten

Lampung Selatan tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 3 kelas yang

seluruhnya berjumlah 97 siswa, dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 3.1. Populasi Penelitian

No Kelas Jumlah Siswa
1 VIII A 33
2 VIII B 32
3 VIII C 32

Jumlah 97
Sumber: Administrasi Tata Usaha MTs Kesuma Sumbersari Tahun Ajaran

2015/2016

2. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

proportional random sampling yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan

jumlah tiap-tiap kelas yang dilakukan secara acak (random) untuk menentukan

jumlah sampel tiap-tiap kelas. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan

dengan menggunakan rumus Slovin. Alasan menggunakan rumus Slovin adalah

untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati

populasi yang ada. Rumus Slovin dalam Noor (2011: 158) yaitu sebagai berikut.

n = ( )
Keterangan :
n =  Jumlah elemen/anggota sampel
N =  Jumlah elemen/anggota populasi
E = Error Level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau
0,01; 5% atau 0,05; 10% atau 0,1)

Berdasarkan populasi 97 siswa kelas VIII semester ganjil Madrasah Tsanawiyah

Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan tahun ajaran 2015/2016 yang

ditetapkan dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Maka besarnya sampel

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
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n = ( )
n = ( , )
n = , = , = 78,06 dibulatkan menjadi 78

Jadi, jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 78 siswa kelas VIII

semester ganjil Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung

Selatan tahun ajaran 2015/2016.

Noor (2011: 152) menyatakan jumlah sampel diambil secara proporsional dari

setiap kelas dengan rumus sebagai berikut:

n = populasi kelasjumlah populasi keseluruhan x jumlah sampel yang ditentukan
Tabel 3.2. Perhitungan jumlah sampel tiap kelas

No Kelas Jumlah Populasi
Siswa

Perhitungan Jumlah
Sampel

1 VIII A 33 n = 33/97 x 78 = 26,53 26
2 VIII B 32 n = 32/97 x 78 = 25,73 26
3 VIII C 32 n = 32/97 x 78 = 25,73 26

Jumlah 97 78

Sumber: Hasil Penarikan Sampel

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan

dalam penelitian ini sebesar 78 yang diambil dengan teknik proportional random

sampling secara random dengan cara pengundian nama responden yang

dilambangkan dengan nomor dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kertas dan gelas yang digunakan sebagai tempat pengundian.
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2. Memotong kertas sebanyak 33 potongan (sesuai banyaknya populasi kelas

VIII A).

3. Menulis nama 33 siswa kelas VIII A pada kertas yang dipotong kecil-kecil

lalu menggulung kertas sebanyak 33 potongan dan dimasukkan ke dalam

gelas.

4. Mengocok gelas yang berisi kertas gulungan, mengeluarkan kertas gulungan

yang berisi nama populasi tersebut lalu mencatat hasil undian ke dalam buku

kemudian memasukkan kembali nama yang keluar tadi ke dalam gelas.

5. Kemudian mengocok kembali hingga 16 kali (sesuai besarnya sampel siswa

kelas VIII A).

6. Kemudian berpindah ke kelas selanjutnya yaitu kelas VIII B dengan prosedur

yang sama.

7. Setelah itu diperoleh siswa yang menjadi responden atau sampel sebanyak 78

siswa.

C. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2010:161), variabel adalah objek penelitian, atau apa yang

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel

yaitu variabel bebas (X) atau yang disebut juga dengan independent variable dan

variabel terikat (Y) atau yang disebut juga dengan dependent variable. Variabel

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya

variabel terikat, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi

atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 39). Dalam

penelitian ini digunakan dua variabel yang terdiri dari:
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1. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keaktifan mengikuti ekstrakurikuler

kecil menanam dewasa memanen (X1) dan sikap peduli lingkungan hidup (X2).

2. Variabel terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku peduli lingkungan hidup (Y).

D. Definisi Operasional Variabel

Menurut Noor (2011: 97), definisi opersional variabel merupakan bagian yang

mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat

pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel. Definisi operasional dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1. Keaktifan Mengikuti Ekstrakurikuler Kecil Menanam Dewasa Memanen

(KMDM)

Keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yaitu setiap anggota (siswa) ikut

serta aktif secara fisik maupun mental dalam mengikuti setiap kegiatan yang

terdapat dalam ekstrakurikuler KMDM. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan kegiatan yang terdapat dalam ekstrakurikuler KMDM untuk

mengukur keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yang dilakukan dengan

menggunakan kuesioner, dengan indikator sebagai berikut.

1) Mengikuti kegiatan sosialiasi program KMDM

2) Mengikuti kegiatan widyawisata ke persemaian permanen

3) Mengikuti kegiatan membuat dan merawat KBS

4) Mengikuti kegiatan menanam tanaman di sekitar sekolah

5) Mengikuti kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS
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Untuk mengukur variabel keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM

menggunakan kuesioner yang terdiri dari 22 pertanyaan, dimana pada setiap

jawaban menggunakan Skala Guttman dimana untuk setiap pertanyaan dengan

jawaban ya = 2 dan tidak = 1. Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan

ke dalam pertanyaan yang lebih operasional sebagai berikut.

a) Mengikuti Kegiatan Sosialiasi Program Kecil Menanam Dewasa

Memanen (KMDM)

Mengikuti kegiatan sosialiasi program KMDM merupakan indikator dari

keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yang terdiri dari pertanyaan, yaitu

(1) Mengikuti kegiatan sosialisasi program KMDM yang diberikan oleh penyuluh

kehutanan lapangan, (2) Mengikuti ˃ 3 kali pemberian materi dalam kegiatan

sosialisasi program KMDM, (3) Datang tepat waktu setiap mengikuti kegiatan

sosialisasi program KMDM dan (4) Memperhatikan dengan cermat saat penyuluh

kehutanan lapangan memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi program

KMDM.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai keaktifan mengikuti kegiatan sosialisasi program

KMDM dengan nomor 1 – 4. Keaktifan mengikuti kegiatan sosialisasi program

KMDM dibagi menjadi 2 kategori yaitu aktif dan tidak aktif. Pada setiap

pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dimana untuk setiap pertanyaan dengan

jawaban ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah mengikuti kegiatan

sosialisasi program KMDM adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai interval

diperoleh dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi dua dan

hasilnya yaitu 2. Jika skornya berkisar antara 4 – 6, maka keaktifan mengikuti
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kegiatan sosialisasi program KMDM termasuk dalam kategori tidak aktif dan jika

skornya berkisar antara 7 – 8, maka keaktifan mengikuti kegiatan sosialisasi

program KMDM dalam kategori aktif.

b) Mengikuti Kegiatan Widyawisata Ke Persemaian Permanen

Mengikuti kegiatan widyawisata ke persemaian permanen merupakan indikator

dari keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yang terdiri dari pertanyaan

(1) Mengikuti kegiatan widyawisata ke persemaian permanen, (2) Datang tepat

waktu ketika akan pergi widyawisata ke persemaian permanen, (3)

Memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh petugas persemaian permanen dan

(4) Bertanya kepada petugas persemaian permanen ketika ada hal yang kurang

dimengerti.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai keaktifan mengikuti kegiatan widyawisata ke

persemaian permanen dengan nomor 5 – 8. Keaktifan mengikuti kegiatan

widyawisata ke persemaian permanen dibagi menjadi 2 kategori yaitu aktif dan

tidak aktif. Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan jawaban

ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah mengikuti kegiatan

widyawisata ke persemaian permanen adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai

interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi

dua dan hasilnya yaitu 2. Jika skornya berkisar antara 4 – 6, maka keaktifan

mengikuti kegiatan widyawisata ke persemaian permanen termasuk dalam

kategori tidak aktif dan jika skornya berkisar antara 7 – 8, maka keaktifan

mengikuti kegiatan widyawisata ke persemaian permanen dalam kategori aktif.
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c) Mengikuti Kegiatan Membuat dan Merawat Kebun Bibit Sekolah (KBS)

Mengikuti kegiatan membuat dan merawat KBS merupakan indikator dari

keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yang terdiri dari pernyataan

(1) Mengikuti kegiatan membuat bedengan dan naungan untuk KBS,

(2) Mengikuti kegiatan pengisian tanah ke media tanam polybag untuk bibit

KBS, (3) Mengikuti kegiatan membersihkan rumput yang mengganggu

pertumbuhan tanaman di KBS, (4) Mengikuti kegiatan membersihkan rumput

yang mengganggu pertumbuhan tanaman di KBS ˃ 2 kali dalam sebulan,

(5) Mengikuti kegiatan menyiram tanaman di KBS, dan (6) Mengikuti kegiatan

menyiram tanaman di KBS˃2 kali dalam seminggu.

Terdapat 6 pernyataan mengenai keaktifan mengikuti kegiatan membuat dan

merawat KBS dengan nomor 9 – 14. Keaktifan mengikuti kegiatan membuat dan

merawat KBS dibagi menjadi 2 kategori yaitu aktif dan tidak aktif. Pada setiap

pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan jawaban ya = 2 dan tidak = 1.

Dengan demikian nilai terendah mengikuti kegiatan membuat dan merawat KBS

adalah 6 dan tertinggi adalah 12. Nilai interval diperoleh dengan cara nilai

tertinggi (12) dikurang nilai terendah (6) dibagi dua dan hasilnya yaitu 3. Jika

skornya berkisar antara 6 – 9, maka keaktifan mengikuti kegiatan membuat dan

merawat KBS termasuk dalam kategori tidak aktif dan jika skornya berkisar

antara 10 – 12, maka keaktifan mengikuti kegiatan membuat dan merawat KBS

dalam kategori aktif.
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d) Mengikuti Kegiatan Menanam Tanaman di Sekitar Sekolah

Mengikuti kegiatan menanam tanaman di sekitar sekolah merupakan indikator

dari keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yang terdiri dari pernyataan

(1) Mengikuti kegiatan menanam tanaman di sekitar sekolah, (2) Memperhatikan

dengan cermat saat penyuluh kehutanan lapangan memberikan penjelasan tentang

cara menanam tanaman yang benar agar tumbuh dengan baik, (3) Menanam

tanaman dengan benar sesuai dengan yang dijelaskan oleh penyuluh kehutanan

lapangan dan (4) Menyiram tanaman yang telah ditanam.

Terdapat 4 perntanyaan mengenai keaktifan mengikuti kegiatan menanam

tanaman di sekitar sekolah dengan nomor 16 – 19. Keaktifan mengikuti kegiatan

menanam tanaman di sekitar sekolah dibagi menjadi 2 kategori yaitu aktif dan

tidak aktif. Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan jawaban

ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah mengikuti kegiatan

menanam tanaman di sekitar sekolah adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai

interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi

dua dan hasilnya yaitu 2. Jika skornya berkisar antara 4 – 6, maka keaktifan

mengikuti kegiatan menanam tanaman di sekitar sekolah termasuk dalam kategori

tidak aktif dan jika skornya berkisar antara 7 – 8, maka keaktifan mengikuti

kegiatan menanam tanaman di sekitar sekolah dalam kategori aktif.
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e) Mengikuti Kegiatan Distribusi Bibit Tanaman Hasil Kebun Bibit Sekolah

(KBS)

Mengikuti kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS merupakan indikator dari

keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM yang terdiri dari pertanyaan

(1) Mengikuti kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS, (2) Mendengarkan

pengarahan yang diberikan oleh penyuluh kehutanan lapangan saat kegiatan

distribusi bibit tanaman hasil KBS, (3) Membantu penyuluh kehutanan lapangan

membagikan bibit kepada siswa lainnya saat kegiatan distribusi bibit tanaman

hasil KBS, dan (4) Membawa pulang bibit tanaman hasil KBS yang telah

dibagikan.

Terdapat 4 pernyataan yang digunakan untuk mengukur keaktifan mengikuti

kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS dengan nomor 20 – 23. Keaktifan

mengikuti kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS dibagi menjadi 2 kategori

yaitu aktif dan tidak aktif. Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban,

dengan jawaban ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah mengikuti

kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai

interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi

dua dan hasilnya yaitu 2. Jika skornya berkisar antara 4 – 6, maka keaktifan

mengikuti kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS termasuk dalam kategori

tidak aktif dan jika skornya berkisar antara 7 – 8, maka keaktifan mengikuti

kegiatan distribusi bibit tanaman hasil KBS dalam kategori aktif.
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Kemudian keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM secara keseluruhan

ditentukan dari menghitung keaktifan mengikuti kegiatan sosialisasi program

KMDM, keaktifan mengikuti kegiatan widyawisata ke persemaian permanen,

keaktifan mengikuti kegiatan membuat dan merawat KBS, keaktifan mengikuti

kegiatan menanam tanaman di sekolah, dan keaktifan mengikuti kegiatan

distribusi bibit tanaman hasil KBS dengan menggolongkan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler KMDM menurut kategori aktif dan tidak aktif.

Kemudian keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM secara keseluruhan

ditentukan dengan menghitung seluruh indikator di atas. Terdapat 22 pertanyaan

yang digunakan untuk mengukur keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

KMDM. Setiap pertanyaan mempunyai 2 laternatif jawaban dengan nilai jawaban

ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian, nilai terendah yang didapat untuk

keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM adalah 22 dan nilai tertinggi adalah

44 serta nilai intervalnya adalah 11 yang didapat dari nilai tertinggi dikurang nilai

terendah kemudian dibagi 2. Langkah berikutnya menggolongkan keaktifan

mengikuti ekstrakurikuler KMDM menurut kategori aktif dan tidak aktif. Jika

hasil jawaban berkisar antara 22 – 33, maka keaktifan mengikuti ekstrakurikuler

KMDM dalam kategori tidak aktif dan jika hasil jawaban berkisar antara 34 – 44,

maka keaktifan mengikuti ekstrakurikuler KMDM dalam kategori aktif.
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2. Sikap Peduli Lingkungan Hidup

Sikap peduli lingkungan hidup yaitu kesiapan merespons atau bereaksi yang

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam

memelihara, menjaga serta mempertahankan kualitas dan kelestarian lingkungan

hidup. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip-prinsip dalam etika

lingkungan sebagai indikator untuk mengukur variabel sikap peduli lingkungan

hidup. Namun pengukuran sikap peduli lingkungan dalam penelitian ini hanya

akan berfokus pada beberapa prinsip saja yang disesuaikan dengan kegiatan

KMDM, dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dengan indikator:

1) Prinsip tanggung jawab

2) Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam

3) Prinsip tidak merusak

Untuk mengukur variabel sikap peduli lingkungan hidup menggunakan Skala

Likert. Menurut Sugiyono (2013: 135) jawaban setiap item menggunakan Skala

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa

kata-kata; Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju dan Sangat Tidak

Setuju. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan empat alternatif jawaban

yaitu; Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju, dengan

menghilangkan alternatif jawaban Ragu-ragu, alasannya karena jawaban tersebut

dapat memberikan makna yang ganda dan tidak menjelaskan jawaban responden

yang sebenarnya secara pasti serta responden cenderung untuk memilih alternatif

tersebut (alur tengah) dan tidak akan memilih jawaban ekstrim.
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Untuk mengukur variabel sikap peduli lingkungan menggunakan kuesioner terdiri

dari 18 pernyataan dimana pada setiap jawaban menggunakan Skala Likert dengan

empat alternatif jawaban yaitu untuk pernyataan positif (favorable) sangat

setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1, sedangkan

untuk pernyataan negatif (unfavorable) sangat setuju = 1, setuju = 2,

tidak setuju = 3 dan sangat tidak setuju = 4.

Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam pernyataan yang

lebih operasional sebagai berikut.

a) Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan indikator sikap peduli lingkungan hidup yang

terdiri dari 6 pernyataan dengan nomor 1 – 6. Prinsip tanggung jawab dibagi

menjadi 2 kategori pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif, yang terdiri

dari 3 pernyataan yang positif yaitu (1) Setiap sekolah seharusnya menyediakan

area resapan air dengan menanam pohon di sekitar sekolah, (2) Membiasakan

membuang sampah pada tempatnya baik saat di sekolah maupun di rumah agar

tidak terjadi banjir, (3) Sebaiknya menegurnya bila melihat orang yang mencabut

ataupun merusak tanaman dengan sengaja dan 3 pernyataan negatif yaitu

(4) Sampah plastik, sampah kertas, sampah makanan dan sampah lainnya dapat

dibuang begitu saja tanpa harus dipilah, (5) Merawat tanaman di sekolah hanya

tanggung jawab petugas sekolah, (6) Tidak merasa bertanggung jawab atas

kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Pernyataan positif dimulai dari pernyataan nomor 1 – 3, dimana untuk setiap

pernyataan positif (favorable) terdapat 4 alternatif jawaban dengan skor sangat



76

setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1, sedangkan

pernyataan negatif dimulai dari pernyataan nomor 4 – 6, dimana pernyataan

negatif (unfavorable) terdapat 4 alternatif jawaban dengan skor sangat setuju = 1,

setuju = 2, tidak setuju = 3 dan sangat tidak setuju = 4.

Terdapat 6 pernyataan mengenai prinsip tanggung jawab dengan nomor 1 – 6.

Prinsip tanggung jawab dibagi menjadi 2 kategori yaitu peduli dan tidak peduli.

Dengan demikian nilai terendah untuk mengukur prinsip tanggung jawab adalah 6

dan tertinggi adalah 24. Nilai interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (24)

dikurang nilai terendah (6) dibagi dua dan hasilnya yaitu 9. Jika skornya berkisar

antara 6 – 14, maka sikap peduli lingkungan hidup dalam prinsip tanggung jawab

termasuk dalam kategori tidak peduli dan jika skornya berkisar 15 – 24,  maka

sikap peduli lingkungan hidup dalam prinsip tanggung jawab termasuk dalam

kategori peduli.

b) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian Terhadap Alam

Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam merupakan indikator sikap

peduli lingkungan hidup yang terdiri dari 6 pernyataan dengan nomor 7 – 12.

Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dibagi menjadi 2 kategori

pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif, yang terdiri dari  3 pernyataan

yang positif yaitu (1) Sebaiknya mengurangi pencemaran udara dengan

menggunakan keandaraan non motor (seperti sepeda) ataupun transportasi umum

saat berpergian, (2) Membiasakan menampung air hujan atau bekas berwudhu

agar dapat digunakan untuk keperluan seperti menyiram tanaman dan lainnya agar

hemat dalam menggunakan air, (3) Bila memiliki tanah garapan yang berada di
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lereng-lereng bukit ataupun lereng gunung sebaiknya membuat sengkedan atau

terasering agar terhindar dari bahaya erosi dan 3 pernyataan negatif yaitu (4)

Segala sesuatu yang ada di alam dapat kita diambil tanpa harus mempedulikan

dapat merusak atau tidak, (5) Masyarakat tidak perlu mengikuti sistem tebang

pilih dalam kegiatan menebang tanaman di hutan, (6) Membangun jalan tol yang

jalurnya melewati hutan dan bukit menyebabkan banyak pohon yang ditebang

untuk kepentingan masyarakat umum lebih penting daripada sumber makanan dan

habitat hewan yang semakin berkurang akibat hal tersebut.

Pernyataan positif dimulai dari pernyataan nomor 7 – 9, dimana untuk setiap

pernyataan positif (favorable) terdapat 4 alternatif jawaban dengan skor sangat

setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1. Sedangkan

pernyataan negatif dimulai dari pernyataan nomor  dan 10 – 12, dimana

pernyataan negatif (unfavorable) terdapat 4 alternatif jawaban dengan skor sangat

setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3 dan sangat tidak setuju = 4.

Terdapat 6 pernyataan mengenai prinsip tanggung jawab dengan nomor 7 – 12.

Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dibagi menjadi 2 kategori

yaitu peduli dan tidak peduli. Dengan demikian nilai terendah untuk mengukur

prinsip tanggung jawab adalah 6 dan tertinggi adalah 24. Nilai interval diperoleh

dengan cara nilai tertinggi (24) dikurang nilai terendah (6) dibagi dua dan hasilnya

yaitu 9. Jika skornya berkisar antara 6 – 14, maka sikap peduli lingkungan hidup

dalam prinsip kasih sayang  dan kepedulian terhadap alam termasuk dalam

kategori tidak peduli dan jika skornya berkisar 15 – 24,  maka sikap peduli

lingkungan hidup dalam prinsip kasih sayang  dan kepedulian terhadap alam

termasuk dalam kategori peduli.
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c) Prinsip Tidak Merusak

Prinsip tidak merusak merupakan indikator sikap peduli lingkungan hidup yang

terdiri dari 6 pernyataan dengan nomor pernyataan 13 – 18. Prinsip tidak merusak

dibagi menjadi 2 kategori pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif, yang

terdiri dari  3 pernyataan yang positif yaitu (1) Saat melakukan kegiatan sekolah

seperti berkemah atau mendaki gunung sebaiknya tidak meninggalkan api

sebelum padam agar tidak terjadi kebakaran hutan, (2) Saat berwisata ke suatu

tempat sebaiknya tidak mengambil tumbuhan ataupun membawa hewan untuk

dibawa pulang agar kelestariannya tetap terjaga, (3) Sebaiknya tidak menebang

tanaman yang berada di lereng-lereng bukit untuk dijadikan lahan pertanian dan

perkebunan agar tidak terjadi longsor dan 3 pernyataan negatif yaitu (4) Memetik

tanaman yang ada di pinggir jalan merupakan bentuk luapan kebosanan dalam

perjalanan pulang sekolah, (5) Menebang tanaman yang langka dan dilindungi

untuk diperjualbelikan tidak akan merusak lingkungan hidup, (6) Pembakaran

hutan yang dipenuhi dengan tanaman merupakan cara yang paling cepat membuka

lahan untuk lahan pertanian, membangun pemukiman maupun industri.

Pernyataan positif dimulai dari pernyataan nomor 13 – 18, dimana untuk setiap

pernyataan positif (favorable) terdapat 4 alternatif jawaban dengan skor sangat

setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1. Sedangkan

pernyataan negatif dimulai dari pernyataan nomor  dan 16 – 18, dimana

pernyataan negatif (unfavorable) terdapat 4 alternatif jawaban dengan skor sangat

setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3 dan sangat tidak setuju = 4.
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Terdapat 6 pernyataan mengenai prinsip tidak merusak dengan nomor 13 – 18.

Prinsip tidak merusak dibagi menjadi 2 kategori yaitu peduli dan tidak peduli.

Dengan demikian nilai terendah untuk mengukur prinsip tanggung jawab adalah 6

dan tertinggi adalah 24. Nilai interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (24)

dikurang nilai terendah (6) dibagi dua dan hasilnya yaitu 9. Jika skornya berkisar

antara 6 – 14, maka sikap peduli lingkungan hidup dalam prinsip tidak merusak

termasuk dalam kategori tidak peduli dan jika skornya berkisar 15 – 24,  maka

sikap peduli lingkungan hidup dalam prinsip tidak merusak termasuk dalam

kategori peduli.

Kemudian sikap peduli lingkungan hidup keseluruhan ditentukan dengan

menghitung seluruh indikator di atas. Terdapat 18 pernyataan yang digunakan

untuk mengukur sikap peduli lingkungan hidup. Setiap pernyaataan mempunyai

empat alternatif jawaban yaitu untuk pernyataan positif (favorable) sangat setuju

= 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 dan sangat tidak setuju = 1, sedangkan untuk

pernyataan negatif (unfavorable) sangat setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3 dan

sangat tidak setuju = 4. Dengan demikian, nilai terendah yang didapat untuk

sikap peduli lingkungan hidup adalah 18 dan nilai tertinggi adalah 72 serta nilai

intervalnya adalah 27 yang didapat dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah

kemudian dibagi 2. Langkah berikutnya menggolongkan sikap peduli lingkungan

hidup menurut kategori peduli dan tidak peduli. Jika hasil jawaban berkisar antara

18 – 44 maka sikap peduli lingkungan hidup termasuk dalam kategori tidak peduli

dan jika hasil jawaban berkisar antara 45 – 72 maka sikap peduli lingkungan

hidup termasuk dalam kategori peduli.
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3. Perilaku Peduli Lingkungan Hidup

Perilaku peduli lingkungan hidup merupakan tindakan yang berasal dari kegiatan,

aktivitas, ataupun perbuatan yang diwujudkan dalam tindakan yang

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam

memelihara, menjaga serta mempertahankan kualitas dan kelestarian lingkungan

hidup. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dan parameter yang

digunakan dalam Survey Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH). Namun

pengukuran perilaku peduli lingkungan hidup dalam penelitian ini hanya akan

berfokus pada beberapa indikator saja yang disesuaikan dengan keadaan siswa

dilakukan menggunakan kuesioner dengan indikator sebagai berikut:

1) Perilaku dalam penggunaan energi

2) Perilaku pengelolaan sampah

3) Perilaku pemanfaatan air

4) Perilaku hidup sehat

5) Perilaku penggunaan bahan bakar

Untuk mengukur variabel perilaku peduli lingkungan hidup menggunakan

kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan Skala Guttman yang dimana untuk

setiap pernyataan dengan jawaban ya = 2 dan tidak = 1.

Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam pernyataan yang

lebih operasional sebagai berikut.
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a) Perilaku Dalam Penggunaan Energi

Perilaku dalam penggunaan energi merupakan indikator dari perilaku peduli

lingungan hidup yang terdiri dari pertanyaan (1) Mematikan lampu dan alat

elektronik lainnya jika tidak digunakan baik saat di sekolah maupun di rumah,

(2) Mencabut steker tv setelah selesai menonton tv, (3) Mematikan lampu pada

siang hari, dan (4) Mematikan lampu pada malam hari ketika tidur.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai perilaku dalam penggunaan energi dengan

nomor 1 – 4. Perilaku dalam penggunaan energi dibagi menjadi 2 kategori yaitu

peduli dan tidak peduli. Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban,

dengan jawaban ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah perilaku

dalam penggunaan energi adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai interval diperoleh

dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi dua dan hasilnya

yaitu 2. Jika skornya berkisar antara 4 – 6, maka perilaku peduli lingkungan hidup

dalam penggunaan energi termasuk dalam kategori tidak peduli dan jika skornya

berkisar antara 7 – 8,  maka perilaku peduli lingkungan hidup dalam penggunaan

energi dalam kategori peduli.

b) Perilaku Pengelolaan Sampah

Perilaku pengelolaan sampah merupakan indikator dari perilaku peduli

lingkungan hidup yang terdiri dari pertanyaan (1) Membuang sampah pada

tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya baik saat di sekolah maupun di

rumah, (2) Memilah jenis sampah sebelum dibuang baik saat di sekolah maupun

di rumah, (3) Menggunakan kembali barang bekas yang masih layak pakai dan
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masih bisa dimanfaatkan untuk mengurangi sampah, dan (4) Mengambil dan

membuangnya ke tempat sampah bila melihat terdapat sampah di sekitar kelas.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai perilaku pengelolaan sampah dengan nomor

5 – 8. Perilaku  pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 kategori yaitu peduli dan

tidak peduli. Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan jawaban

ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah perilaku pengelolaan

sampah adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai interval diperoleh dengan cara nilai

tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi dua dan hasilnya yaitu 2. Jika

skornya berkisar antara 4 – 6, maka perilaku peduli lingkungan hidup dalam

pengelolaan sampah termasuk dalam kategori tidak peduli dan jika skornya

berkisar antara 7 – 8,  maka perilaku peduli lingkungan hidup dalam pengelolaan

sampah dalam kategori peduli.

c) Perilaku Pemanfaatan Air

Perilaku pemanfaatan air merupakan indikator dari perilaku peduli lingkungan

hidup yang terdiri dari pertanyaan (1) Menutup kran air setelah selesai

menggunakan baik saat di sekolah maupun di rumah, (2) Menghemat dalam

menggunakan air untuk keperluan toilet baik saat di sekolah maupun di rumah,

(3) Menampung air saat berwudhu agar dapat dimanfaatkan untuk menyiram

tanaman di rumah, dan (4) Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan baik saat di

sekolah maupun di rumah.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai perilaku pemanfaatan air dengan nomor 9 – 12.

Perilaku pemanfaatan air dibagi menjadi 2 kategori yaitu peduli dan tidak peduli.
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Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan jawaban ya = 2 dan

tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah perilaku pemanfaatan air adalah 4 dan

tertinggi adalah 8. Nilai interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang

nilai terendah (4) dibagi dua dan hasilnya yaitu 2. Jika skornya berkisar antara

4 – 6, maka perilaku peduli lingkungan hidup dalam pemanfaatan air termasuk

dalam kategori tidak peduli dan jika skornya berkisar antara 7 – 8,  maka perilaku

peduli lingkungan hidup dalam pemanfaatan air dalam kategori peduli.

d) Perilaku Hidup Sehat

Perilaku dalam hidup sehat merupakan indikator dari perilaku peduli lingkungan

hidup yang terdiri dari pertanyaan (1) Menanam tanaman di sekitar sekolah

maupun di sekitar rumah, (2) Merawat tanaman dengan memberikan pupuk pada

tanaman di rumah, (3) Menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah setiap pagi

dan sore, dan (4) Mau bila disuruh menyiram tanaman di sekolah oleh guru.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai perilaku hidup sehat dengan nomor 13 – 16.

Perilaku hidup sehat dibagi menjadi 2 kategori yaitu peduli dan tidak peduli. Pada

setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan jawaban ya = 2 dan

tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah perilaku hidup sehat adalah 4 dan

tertinggi adalah 8. Nilai interval diperoleh dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang

nilai terendah (4) dibagi dua dan hasilnya yaitu 2. Jika skornya berkisar antara

4 – 6, maka perilaku peduli lingkungan hidup dalam hidup sehat termasuk dalam

kategori tidak peduli dan jika skornya berkisar antara 7 – 8,  maka perilaku peduli

lingkungan hidup dalam hidup sehat dalam kategori peduli.
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e) Perilaku Penggunaan Bahan Bakar

Perilaku penggunaan bahan bakar merupakan indikator dari perilaku peduli

lingkungan hidup yang terdiri dari pertanyaan (1) Berbelanja di lingkungan sekitar

tempat tinggal, (2) Berjalan kaki saat berpergian jarak dekat, (3) Menggunakan

transportasi umum saat berpergian jarak jauh, dan (4) Mengurangi berpergian

dengan kendaraan pribadi untuk tujuan yang tidak penting.

Terdapat 4 pertanyaan mengenai perilaku penggunaan bahan bakar dengan nomor

17 – 20. Perilaku penggunaan bahan bakar dibagi menjadi 2 kategori yaitu peduli

dan tidak peduli. Pada setiap pertanyaan terdapat 2 alternatif jawaban, dengan

jawaban ya = 2 dan tidak = 1. Dengan demikian nilai terendah perilaku

penggunaan bahan bakar adalah 4 dan tertinggi adalah 8. Nilai interval diperoleh

dengan cara nilai tertinggi (8) dikurang nilai terendah (4) dibagi dua dan hasilnya

yaitu 2. Jika skornya berkisar antara 4 – 6, maka perilaku peduli lingkungan hidup

dalam penggunaan bakar dalam kategori tidak peduli dan jika skornya berkisar

antara 7 – 8,  maka perilaku peduli lingkungan hidup dalam penggunaan bahan

bakar dalam kategori peduli.

Kemudian perilaku peduli lingkungan hidup keseluruhan ditentukan dengan

menghitung seluruh indikator di atas. Terdapat 20 pertanyaan yang digunakan

untuk mengukur perilaku peduli lingkungan hidup dengan setiap pertanyaan

mempunyai 2 alternatif jawaban, dengan jawaban ya = 2 dan tidak = 1. Dengan

demikian, nilai terendah yang didapat untuk perilaku peduli lingkungan hidup

adalah 20 dan nilai tertinggi adalah 40 serta nilai intervalnya adalah 10 yang

didapat dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah kemudian dibagi 2. Langkah
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berikutnya menggolongkan perilaku peduli lingkungan hidup menurut kategori

peduli dan tidak peduli. Jika hasil jawaban berkisar antara 20 – 29 maka perilaku

peduli lingkungan hidup termasuk dalam kategori tidak peduli dan jika hasil

jawaban berkisar antara 30 – 40 maka perilaku peduli lingkungan hidup termasuk

dalam kategori peduli.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Kuesioner

Sugiyono (2010: 142) mengemukakan bahwa kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini teknik

kuesioner digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa mengikuti ekstrakurikuler

Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), sikap peduli lingkungan dan

perilaku peduli lingkungan hidup siswa Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan. Teknik pelaksanaannya dilakukan

dengan peneliti datang ke sekolah lalu peneliti masuk ke setiap masing-masing

kelas VIII selanjutnya peneliti menjelaskan tata cara pengisian kuesioner kepada

responden, kemudian kuesioner tersebut dibagikan kepada responden untuk diisi,

setelah kuesioner diisi oleh responden lalu kuesioner tersebut diserahkan kembali

kepada peneliti.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010: 200) teknik dokumentasi yang artinya barang-barang

tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,
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catatan harian, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam

penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data profil

Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan yang

berupa keadaan sekolah, jumlah guru dan staf, jumlah siswa, ruang kelas, denah

sekolah, arsip absen dan data lain yang dianggap perlu seperti melengkapi data

aktivitas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Kecil Menanam Dewasa Memanen

(KMDM) serta menguatkan data yang telah diperoleh.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

digunakan analisis koefisien kontingensi dan yulis’Q untuk pengujian tiga

variabel.

1. Analisis Tabel

1) Analisis Tabel Tunggal

Menurut Singarimbun dan Effendi (1982: 216) analisis satu variabel yang sering

didengar dengan analisis tabel tunggal dilakukan melalui penyususnan tabel

frekuensi, yaitu dengan memasukkan data-data yang diperoleh dari kuesioner ke

dalam kerangka tabel yang telah disiapkan, yang kemudian dianalisis sesuai

dengan jawaban yang ada. Tabel frekuensi disusun menurut kategori-kategori

tertentu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
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2) Analisis Tabel Silang

Menurut Singarimbun dan Effendi (1982: 221) analisis tabel silang adalah metode

analisa yang paling sederhana, namun memiliki daya menerangkan yang cukup

kuat untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Namun demikian tabel silang

tidak akan banyak artinya jika dalam penyusunannya tidak diperhatikan beberapa

prinsip sederhana agar hubungan antara dua variabel tampak dengan jelas.

a) Peneliti menggunakan distribusi presentase sel-sel dalam tabel silang sebagai

dasar dalam menyimpulkan hubungan antara variabel-variabel penelitian.

b) Jumlah responden dalam setiap variabel perlu dicatat agar angka absolut

mudah dihitung.

c) Agar mudah dibaca, variabel terpengaruh biasanya disusun pada garis yang

vertikal, sedangkan variabel pengaruh tersusun pada garis horisontal.

2. Analisis Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis 1 dan 2 dengan Koefisien Kontingensi (C)

Untuk menguji hipotesis satu dan dua yaitu hubungan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler KMDM dengan perilaku peduli lingkungan hidup dan hubungan

sikap peduli lingkungan hidup dengan perilaku peduli lingkungan hidup dengan

menggunakan rumus Contingency Coefficient (Koefisien Kontingensi). Menurut

Soepeno (1997: 129) koefisien kontingensi yang diberi simbol C adalah suatu

ukuran hubungan antara dua variabel nominal dan atau ordinal. Bisa digunakan

untuk data yang berskala nominal dengan nominal, nominal dengan ordinal, dan

ordinal dengan ordinal. Untuk mencari besarnya koefisien kontingensi ini, terlebih

dahulu dicari besarnya harga Chi-kuadrat.
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Hipotesis 1:

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara mengikuti ekstrakurikuler

kecil menanam dewasa memanen dengan perilaku peduli lingkungan hidup.

Untuk menghitung koefisien kontingensi untuk hipotesis 1, terlebih dahulu

dihitung nilai Chi-kuadrat, digunakan rumus sebagai berikut:

χ2 =
(fo − fh)2

fh

Keterangan:
2 = Chi kuadrat

fh = frekuensi yang diharapkan
fo = frekuensi data dalam (Arikunto, 2010: 333).

Ketentuan:

Bila χ2 hitung ≥ χ2tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Tetapi sebaliknya bila

χ2 hitung < χ2 tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan taraf signifikan 5%.

Untuk mengetahui besaran drajat atau keeratan hubungan dilakukan dengan

menghitung koefisien kontingensi dengan rumus berikut:

C =

Keterangan:
C = koefisien kontingensi keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

KMDM (x1) dengan perilaku peduli lingkungan hidup (y)
χ2 = harga Chi-kuadrat yang diperoleh
N = jumlah sampel (Sudjana, 2002: 282).

Selanjutnya agar C (Koefisien Kontingensi) yang diperoleh dapat dipakai untuk

mengukur derajat asosiasi antarfaktor, maka harga C ini perlu dibandingkan

dengan C maksimum dengan rumus berikut:
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C maks =

Keterangan:
C maks = Koefisien Kontingensi Maksimum
m = Nilai minimum antara banyak kolom dengan banyak garis
(Sudjana, 2002: 282)

Ketentuan:

Semakin dekat nilai C kepada Cmaks, maka akan semakin besar derajat asosiasinya.

Kemudian dilakukan perbandingan antara nilai C dan Cmaks dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

ϵ
KAT =

Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan atau korelasi antara variabel

digunakan kriteria sebagai berikut:

0,00 – 0,199 : sangat rendah

0,20 – 0,399 : rendah

0,40 – 0,599 : sedang

0,60 – 0,799 : kuat

0,80 – 1,000 : sangat kuat

Hipotesis 2:

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap peduli lingkungan

hidup dengan perilaku peduli lingkungan hidup.

Untuk menghitung koefisien kontingensi untuk hipotesis 2, terlebih dahulu

dihitung nilai Chi-kuadrat, digunakan rumus sebagai berikut:
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χ2 =
(fo − fh)2

fh

Keterangan:
2 = Chi kuadrat

fh = frekuensi yang diharapkan
fo = frekuensi data (Arikunto, 2010: 333).

Ketentuan:

Bila χ2 hitung ≥ χ2tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Tetapi sebaliknya bila

χ2 hitung < χ2 tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan taraf signifikan 5%.

Untuk mengetahui besaran drajat atau keeratan hubungan dilakukan dengan

menghitung koefisien kontingensi dengan rumus berikut:

C =

Keterangan:
C = koefisien kontingensi sikap peduli lingkungan hidup (x2) dengan

perilaku peduli lingkungan hidup (y)
χ2 = harga Chi-kuadrat yang diperoleh (Sudjana, 2002: 282).

Selanjutnya agar C (Koefisien Kontingensi) yang diperoleh dapat dipakai untuk

mengukur derajat asosiasi antarfaktor, maka harga C ini perlu dibandingkan

dengan C maksimum dengan rumus berikut:

C maks =

Keterangan:
C maks = Koefisien Kontingensi Maksimum
m = Nilai minimum antara banyak kolom dengan banyak garis
(Sudjana, 2002: 282)
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Ketentuan:

Semakin dekat nilai C kepada C maks, maka akan semakin besar derajat

asosiasinya.

Kemudian dilakukan perbandingan antara nilai C dan Cmaks dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

ϵ
KAT =

Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan atau korelasi antara variabel

digunakan kriteria sebagai berikut:

0,00 – 0,199 : sangat rendah

0,20 – 0,399 : rendah

0,40 – 0,599 : sedang

0,60 – 0,799 : kuat

0,80 – 1,000 : sangat kuat

b. Uji Hipotesis 3 dengan Yulis’Q untuk Pengujian Tiga Variabel

Untuk menguji hipotesis ketiga digunakan analisis Yulis’Q untuk pengujian tiga

variabel. Menurut Bungin (2008: 214) Yulis’Q adalah teknik statistik yang tidak

hanya dapat digunakan untuk menemukan signifikansi suatu hubungan variabel

yang berbentuk kategori, tetapi juga dapat dipakai untuk mencari besar kecil

koefisien korelasi suatu hubungan.

Hipotesis Ketiga:

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen dan sikap dengan perilaku

peduli lingkungan hidup.
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Dalam penelitian ini menggunakan analisis tiga variabel. Teknik analisa ini adalah

mencari korelasi antara tiga variabel. Dengan analisa tiga variabel ini akan

menghasilkan analisa yang lebih dalam, sebab analisa ini akan menjelaskan

apakah korelasi zero order (korelasi X dan Y ) itu benar-benar penting dan murni

atau ada variabel ketiga yang mempengaruhi atau justru malah variabel ketiga

yang menentukan terjadinya variabel dependen. Secara tradisional, faktor ketiga

atau variabel ketiga ini disebut variabel T dan T ini berkedudukan sebagai

variabel test atau kontrol terhadap zero order. Koefisien korelasi dari tiga variabel

(X, Y dan T) ini disebut ordinal coefficient. Pada akhir, zero order akan

dibandingkan dengan ordinal coefficient. Rumus Yulis’Q tiga variabel adalah:

Qxy Tied T =
[( ) ( )] [( ) ( )][( ) ( )] [( ) ( )]

Keterangan:
Qxy Tied T : nilai Yulis’Q (korelasi antara keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (x1)
dan sikap peduli lingkungan hidup (x2) perilaku peduli
lingkungan hidup (y).

A,B,C dan D : bilangan yang diperoleh dalam kotak A,B,C, dan D.
AT, BT, CT, dan DT : bilangan yang diperoleh dari penjumlahan dalam kotak

A, B, C, D dengan bilangan dari variabel T
(Bungin, 2008: 216).

Adapun rumus tersebut disusun ke dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3. Tabel Analisis Yule’s Q

Faktor T Faktof X
Faktor Y

∑Not Y Y
T

X AT BT

Not X CT DT

Not T X AT BT

Not X CT DT
∑ N
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Keterangan :
Faktor T = Sikap peduli lingkungan hidup
Faktor X = Keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler KMDM
Faktor Y = Perilaku peduli lingkungan hidup
T = Peduli
Not T = Tidak Peduli
X = Aktif
Not X = Tidak Aktif
Y = Peduli
Not Y = Tidak Peduli
AT = kotak tempat frekuensi T yang berkeadaan X dan not Y
BT = kotak tempat frekuensi T yang berkeadaan X dan Y
CT = kotak tempat frekuensi T yang berkadaan not X dan not Y
DT = kotak tempat frekuensi T yang berkadaan not X dan Y
AT = kotak tempat frekuensi Not T yang berkadaan X dan not Y
BT = kotak tempat frekuensi Not T yang berkadaan X dan Y
CT = kotak tempat frekuensi Not T yang berkadaan not X dan not Y
DT = kotak tempat frekuensi Not T yang berkadaan not X dan Y
N = jumlah responden

Ketentuan:

Tabel 3.4. Kemungkinan Nilai Koefisien Korelasi
Nilai Koefisien Korelasi Penjelasan

Nilai koefisien korelasi yang diperoleh pada
suatu penelitian lebih besar atau sama besar
dengan angka batas yang tercantum dalam
tabel pengukuran.

Koefisien korelasi tersebut
adalah signifikan dan
Hipotesis diterima.

Nilai koefisien korelasi yang diperoleh pada
suatu penelitian lebih kecil dari angka batas
yang tercantum dalam tabel pengukuran.

Koefisien korelasi tersebut
adalah tidak tidak signifikan
dan Hipotesis ditolak.

Sumber: Bungin (2008: 186)

Untuk mengetahui nilai hubungan atau koefisien korelasi dapat dilihat kriteria

pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Interpretasi Koefisien Korelasi
Besarnya Koefisien Korelasi Interpretasi

Kurang dari 0,20
0,20 - <  0,40
0,40 - < 0,70
0,70 - < 0,90
0,90 - < 1,00

1,00

Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
Hubungan yang kecil (tidak erat)
Hubungan yang cukup erat
Hubungan yang erat
Hubungan yang sangat erat
Hubungan yang sempurna

Sumber: Guilford (dalam Abdullah dan Taufik, 2015: 260)
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Ada empat kemungkinan penafsiran terhadap hasil-hasil Qxy Tied T atau disebut

juga coefficient partial, yaitu:

a. Eksplanasi

Apabila perhitungan partial (Qxy Tied T) sama dengan 0 atau negigeble, atau

lebih kecil dari zero order (Qxy) yang perbedaannya lebih dari 0,10. Dengan

pengertian bahwa antara x dan y tetap memiliki hubungan yang penting dan

berarti, sedangkan faktor T berfungsi memperjelas hubungan tersebut.

b. No Effect

Apabila hasil perhitungan partial sama dengan hasil perhitungan zero order

atau ada perbedaan nilai kurang dari 0,10. Pengertian hasil no effect ini ialah

faktor T tidak memiliki pengaruh terhadap zero order. Dengan kata lain,

korelasi x dan y betul-betul murni, tidak dipengaruhi oleh faktor T.

c. Suppressor

Apabila hasil perhitungan Qxy Tied T lebih besar dari zero order, dengan

perbedaan nilai lebih dari 0,10. Artinya, antara x dan y tidak ada hubungan

yang berarti, sehingga faktor T lebih penting dan menjadi faktor penentu

terhadap perubahan pada devendent variabel.

d. Specification

Apabila terjadi keadaan seperti suppressor atau eksplanasi, tetapi diantara zero

order terdapat perbedaan nilai yang mencolok, atau justru memiliki korelasi

yang berlawanan, dalam arti bahwa yang lain terdapat korelasi positif dan

lainnya terdapat korelasi negatif (Bungin, 2008: 220).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai

“Hubungan Keaktifan Mengikuti Ekstrakurikuler Kecil Menanam Dewasa

Memanen (KMDM) dan Sikap dengan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Siswa

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung

Selatan Tahun Ajaran 2015/2016”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM) dengan perilaku

peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kesuma

Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap peduli lingkungan

hidup dengan perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran

2015/2016.

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan keaktifan mengikuti

ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen (KMDM) dan sikap dengan

perilaku peduli lingkungan hidup siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Kesuma Sumbersari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembina ekstrakurikuler kecil menanam dewasa memanen dan guru,

hendaknya lebih memotivasi para anggota ekstrakurikuler kecil menanam

dewasa memanen agar selalu aktif dalam setiap kegiatan untuk pembentukan

dan pembinaan sikap serta perilaku peduli lingkungan hidup siswa.

2. Siswa hendaknya meningkatkan dan menunjukkan sikap serta perilaku peduli

lingkungan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekitar yang lebih

luas. Dengan meningkatkan sikap serta perilaku peduli lingkungan diharapkan

dapat mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

3. Sebaiknya tanaman yang ditanam dalam kegiatan ekstrakurikuler kecil

menanam dewasa memanen tidak hanya sebatas tanaman keras namun dapat

juga menana tanaman sayuran agar tidak menunggu waktu lama untuk

memanen serta dapat langsung dinikmati hasilnya oleh siswa.
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