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ABSTRAK

PERBANDINGAN LITERASI LINGKUNGAN DAN SIKAP PEDULI
LINGKUNGAN SISWA SEKOLAH ADIWIYATA DENGAN SISWA

SEKOLAH NON ADIWIYATA DI KABUPATEN PRINGSEWU
(Studi Perbandingan Pada Siswa SMA Kelas X di Pringsewu

Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

HEFI AFIZENA ELVAZIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi lingkungan dan sikap peduli

lingkungan antara siswa sekolah Adiwiyata dengan sekolah non Adiwiyata.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dan desain penelitian ex

post facto. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data

penelitian diperoleh dari tes dan kuisioner, kemudian keduanya dianalisis secara

kuantitatif menggunakan uji independent sampel t test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi literasi lingkungan siswa di

sekolah Adiwiyata sebesar 57,0±2,7 dan kompetensi literasi lingkungan siswa di

sekolah non Adiwiyata sebesar 45,0±2,4. Bila dipisahkan berdasarkan aspek,

aspek siklus materi dan aliran energi di masing-masing sekolah baik Adiwiyata

(68,0±1,1) maupun non Adiwiyata (55,0±0,8)menunjukan hasil yang tinggi.

Untuk sikap peduli lingkungan siswa di sekolah Adiwiyata sebesar 72,0 ± 6,8

begitu juga sikap peduli lingkungan siswa di sekolah non Adiwiyata sebesar 65,0± 5,8. Bila dipisahkan berdasarkan aspek, aspek kecenderungan untuk bertindak
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atau berprilaku terhadap lingkungan di masing-masing sekolah baik Adiwiyata

(79,0 ± 2,6) maupun non Adiwiyata (73,0 ± 2,7) menunjukan hasil yang tinggi.

Berdasarkan hasil uji independent sampel t test diperoleh perbedaan yang

signifikan antara kompetensi literasi lingkungan siswa di sekolah Adiwiyata

dengan siswa sekolah non Adiwiyata (p=0,000 ≤ 0,05) begitu juga terdapat

perbedaan yang signifikan antara sikap peduli lingkungan siswa di sekolah

Adiwiyata dengan siswa sekolah non Adiwiyata (p=0,000 ≤ 0,05). Berdasarkan

hasil tersebut maka literasi lingkungan siswa sekolah Adiwiyata lebih tinggi

dibanding sekolah non Adiwiyata dan sikap peduli lingkungan siswa sekolah

Adiwiyata dengan sekolah non Adiwiyata termasuk kriteria tinggi.

Kata Kunci : adiwiyata, literasi lingkungan, sikap peduli lingkungan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah populasi yang cepat menyebabkan peningkatan

kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Menurut data BPS (2014: 6)

setiap tahun populasi manusia terus meningkat, laju pertumbuhan penduduk

Indonesia tahun 2000-2010 sebesar 1,24 persen/tahun dan pada tahun 2010-

2014 sebesar 1,26 persen/tahun. Artinya terjadi peningkatan sebesar 0,02

persen/tahun. Untuk meningkatkan produksi pangan, sandang dan papan

manusia melakukan beberapa upaya diantaranya pembukaan hutan sebagai

pemukiman dan lahan pertanian serta pembangunan kawasan perindustrian.

Namun upaya tersebut bukanlah solusi yang tepat jika tidak diperhatikan

keberlanjutannya. Upaya tersebut justru akan menimbulkan masalah baru

yang berkaitan dengan rusaknya keseimbangan alam dan menurunnya kualitas

lingkungan.

Banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas manusia

mendorong adanya upaya untuk melakukan perbaikan dan pelestarian

lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu perhatian

utama dunia saat ini, hal ini dikarenakan sumber daya alam dan lingkungan

sudah mulai menipis dan rusak akibat sikap dan perilaku tidak peduli manusia
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terhadap lingkungan hidupnya. Banyak permasalahan yang muncul karena

lingkungan yang krisis, seperti pemanasan global, meluasnya gurun, krisis

keragaman hayati, gangguan pada lapisan ozon dan hutan hujan tropis serta

polusi air dan polusi udara semakin meningkat (Segara, 2015: 23).

Berdasarkan pengamatan dan perhitungan kualitas lingkungan di setiap

provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung merupakan salah

satu provinsi yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang setiap

tahun semakin menurun. Berdasarkan data dan informasi dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 untuk mengetahui indeks

kualitas lingkungan hidup Indonesia maka dilakukan pengamatan dan

perhitungan kualitas lingkungan hidup di setiap provinsi dengan 3 parameter

pokok yang meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks

kualitas tutupan lahan (Kemen LH dan Kemenhut, 2014: 1).

Untuk indeks kualitas air ada tujuh parameter yang digunakan yang dianggap

mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu zat padat tersuspensi (TSS),

oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan

oksigen kimiawi (COD), Total Phospat, Fecal Coli dan Total Coli. Di

Provinsi Lampung sungai yang digunakan untuk pemantauan kualitas air

adalah Sungai Way Mesuji yang merupakan sungai lintas provinsi.

Berdasrakan pemantauan selama 4 tahun dari tahun 2010-2014 di Provinsi

Lampung untuk parameter zat padat tersuspensi (TSS) meningkat dari  9.13

menjadi 54.74, parameter DO meningkat dari 5.52 menjadi 6.01, parameter

BOD menurun dari 5.47 menjadi 3.19, parameter COD meningkat dari 13.12
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menjadi 18.40, parameter total pospat menurun dari 0.42 menjadi 0.10

parameter fecal coli menurun dari 5.03 menjadi 2,988.75, parameter total coli

menurun dari 219.27 menjadi 4,078.75. Berdasarkan data diatas maka kualitas

air sungai di Provinsi Lampung dikatakan tercemar (Kemen LH dan

Kemenhut, 2014: 7).

Untuk kualitas udara parameter yang digunakan yaitu konsentrasi NO danSO diudara. Berdasrakan pemantauan selama 2 tahun dari tahun 2012-2014

di Provinsi Lampung konsentrasi NO diudara meningkat dari 11.82 menjadi

12.16 dan untuk konsentrasi SO diudara menurun dari 13.61 menjadi 12.90.

Meskipun menurun, secara umum pencemaran oleh pemanfaatan batubara

dan solar secara statistik meningkat dan konsentrasi SO diudara masih diatas

ambang batas (Kemen LH dan Kemenhut, 2014: 27).

Untuk kualitas tutupan lahan parameter yang digunakan dengan melihat luas

areal hutan dan non hutan. Berdasarkan pemantauan selama 2013-2014 luas

hutan di Provinsi Lampung sebesar 10,2 % yang meliputi hutan primer 3,8%,

hutan sekunder 5,5% dan hutan tanaman 0,9% sedangkan untuk areal non

hutan sebesar 89,8 %. Hal ini menunjukan areal yang digunakan sebagai

tempat pemukiman dan aktivitas manusia lainnya jauh lebih luas

dibandingkan dengan luas hutan yang ada (Kemen LH dan Kemenhut, 2014:

81).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan

secara teknis semata. Upaya solusi yang hanya berfokus pada perbaikan alam

tidak akan menghentikan laju perusakan alam selama sikap dan mental
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manusia yang merusak alam belum berubah. Untuk mengatasi dampak

kerusakan lingkungan diperlukan suatu perubahan sikap dan perilaku peduli

lingkungan. Menurut Kemendikbud (2012: 9) menyatakan bahwa:

“Sikap peduli terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab masing-
masing individu, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor
pengetahuan. Mereka yang memiliki tingkat pengetahuan lingkungan
tinggi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku peduli lingkungan yang
juga akan semakin baik”.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku peduli

lingkungan adalah dengan pendidikan lingkungan hidup. Hal ini di asumsikan

bahwa jika pengetahuan tentang lingkungan hidup meningkat, maka sikap dan

perilaku peduli lingkungan juga akan meningkat dan diharapkan dapat

mengurangi kerusakan lingkungan. Di Indonesia sendiri telah dikembangkan

program pendidikan lingkungan hidup yang pelaksanaannya didasarkan pada

keputusan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri

Pendidikan Nasional pada tahun 2010 (Setyowati, 2014: 3). Program

adiwiyata telah banyak diterapkan dibeberapa sekolah di Indonesia salah

satunya di Provinsi Lampung yaitu SMA Negeri 2 Pringsewu.

Dengan pengetahuan dan sikap peduli lingkungan akan berdampak pada

program pembangunan yang memanfaatakan alam secara berkelanjutan, tidak

hanya untuk kepentingan saat ini saja, melainkan juga untuk kepentingan

generasi yang akan datang. Pengetahuan, sikap dan perilaku peduli

lingkungan dapat dicapai melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan

sarana untuk mengubah persepsi, sikap dan perilaku manusia (Priyanto dkk,

2013: 42).



5

Salah satu hal yang diutamakan dalam pendidikan adalah pendidikan berbasis

lingkungan. Menurut IUCN dalam Segara (2015: 24) pendidikan lingkungan

adalah sebuah proses pengenalan nilai dan konsep dengan tujuan untuk

membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk

memahami dan menghargai hubungan-hubungan antara budaya dan

lingkungan bio-fisik. Pendidikan lingkungan juga melakukan praktik perilaku

dalam mengambil keputusan mengenai isu-isu yang berkenaan dengan

kualitas lingkungan.

Di Indonesia sendiri pendidikan lingkungan hidup di sekolah diaplikasikan

melalui program adiwiyata. Program adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan

sekolah yang berbudaya lingkungan tidak hanya dari segi fisik saja namun

juga dari sikap warga sekolahnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Iswari dan Utomo (2017: 40) menunjukkan pengetahuan

lingkungan hidup siswa SMA Adiwiyata lebih tinggi dibanding siswa non

Adiwiyata dan sikap peduli lingkungan siswa SMA Adiwiyata dengan siswa

non Adiwiyata termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa

program Adiwiyata yang telah dilaksanakan di beberapa sekolah di Indonesia

memiliki kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan/ literasi lingkungan

dan juga sikap peduli lingkungan siswa.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan pada guru dan siswa yan mencakup

empat komponen sekolah adiwiyata diperoleh hasil untuk pengembangan

kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan sebesar 74,4%,

pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup sebesar 63,8%,
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pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif sebesar 57,6% dan

pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah yang peduli dan

ramah lingkungan sebesar 54,5%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa

kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan

kurikulum berbasis lingkungan hidup di SMA Negeri 2 Pringsewu sudah

cukup baik tetapi untuk pengembangan kegiatan lingkungan berbasis

partisipatif dan sarana pendukung sekolah yang peduli dan ramah lingkungan

masih kurang. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk dapat

menyelesaikan persoalan tersebut seperti penyediaan sarana dan prasarana

yang cukup agar program adiwiyata yang ada tidak hanya menjadi simbol

tanpa implementasi yang baik.

Berdasarkan pentingnya literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan yang

harus dimiliki oleh siswa sebagai salah satu elemen masyarakat untuk

mengatasi isu lingkungan global dan penerapan pendidikan lingkungan hidup

di sekolah yang masih kurang maksimal maka untuk mengetahui kefektifan

program pendidikan lingkungan hidup (Adiwiyata) di sekolah dilihat dari

literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan siswa, maka dilaksanakan

penelitian dengan judul “Perbandingan Literasi Lingkungan Dan Sikap Peduli

Lingkungan Siswa Sekolah Adiwiyata Dengan Siswa Sekolah Non Adiwiyata

Di Kabupaten Pringsewu.”



7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian

yaitu:

1. Bagaimana kemampuan literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan

pada siswa SMA kelas X Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Pringsewu ?

2. Bagaimana kemampuan literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan

pada siswa SMA kelas X Sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten

Pringsewu?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui

1. Perbandingan kompetensi literasi lingkungan siswa SMA kelas X Sekolah

Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten Pringsewu.

2. Perbandingan sikap peduli lingkungan siswa SMA kelas X Sekolah

Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. bagi Peneliti

Mendapatkan wawasan serta gambaran terhadap kompetensi literasi

lingkungan dan sikap peduli lingkungan siswa kelas X di Kabupaten

Pringsewu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjadi pendidik

nantinya.
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2. bagi Siswa

Memberikan pengalaman baru dalam menyelesaikan soal-soal yang

berbasis lingkungan.

3. bagi Guru

Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam pembelajaran Biologi

yang mengarah pada upaya peningkatan literasi lingkungan dan sikap

peduli lingkungan siswa.

4. bagi Sekolah

Hasil penelitian yang berupa informasi terhadap capaian literasi

lingkungan dan sikap peduli lingkungan siswa dapat menjadi masukan

bagi sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan program Adiwiyata serta

pembelajaran Biologi di sekolah.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Literasi lingkungan merupakan kemampuan dalam memahami pentingnya

menjaga lingkungan untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan

datang dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan

dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui

aktivitas manusia (OECD, 2003: 15).

2. Literasi lingkungan yang diukur dalam penelitian ini sebagai acuan

mengenai kompetensi literasi lingkungan siswa digunakan soal soal literasi

lingkungan yang berjumlah 23 soal pilihan jamak.
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3. Kompetensi yang diukur dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator

yaitu isu lingkungan, interaksi sistem bumi, aliran materi dan energi,

populasi, masyarakat dan ekosistem, manusia dan sumber daya alam,

lingkungan dan kesehatan, lingkungan dan masyarakat.

4. Capaian literasi lingkungan dilihat dari skor total jawaban benar siswa

yang diperoleh dari tes tertulis berbentuk pilihan jamak, dengan

Kompetensi Dasar (KD) kelas X semester 1 dan semester 2 pada konten

Biologi.

5. Materi pokok pada soal  yang telah disesuaikan dengan KD yaitu (1)

Keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem, (2) Keanekaragaman Hayati

Indonesia dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam, (3)

Peran komponen ekosistem, (5) Energi dan daur biogeokimia, (6) Limbah

dan daur ulang limbah.

6. Kepedulian lingkungan hidup merupakan wujud sikap mental individu

yang direfleksikan dalam perilakunya (Hamzah, 2013: 43).

7. Sikap peduli lingkungan pada siswa diukur dengan kuisioner yang

berjumlah 29 pernyataan dengan aspek meliputi peduli terhadap flora dan

fauna, bijaksana terhadap penggunaan air, peduli terhadap kebersihan

udara, bijaksana terhadap penggunaan tanah, bijaksana terhadap energi dan

bijaksana terhadap sampah/limbah

8. Perbandingan kompetensi literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan

antara siswa Sekolah Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata diperoleh

melalui uji independent sampel t test yang dilakukan menggunakan SPSS.
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9. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2

Pringsewu dan SMA PGRI 2 Pringsewu di Kabupaten Pringsewu semester

genap tahun pelajaran 2016/2017.
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II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Lingkungan Hidup

Pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi secara

negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air

bersih, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan

pemanasan global merupakan tantangan yang harus dihadapi generasi muda

di masa kini dan di masa yang akan datang. Kurikulum seharusnya juga

diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda

terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan

pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan

pangan (Kemendikbud, 2012: 9).

Salah satu usaha untuk membentuk sikap peduli lingkungan pada diri

seseorang yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara

untuk dapat membentuk manusia yang tidak hanya ahli pada bidang tertentu

tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap yang baik, di era globalisasi saat

ini merupakan suatu tantangan setiap bangsa untuk menciptakan generasi

yang dapat memperkuat landasan segala sektor kehidupan. Dunia pendidikan

menjadi salah satu perhatian utama dunia. Salah satu hal yang diutamakan

adalah pendidikan berbasis lingkungan. Menurut IUCN dalam Segara (2015:
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24) pendidikan lingkungan adalah sebuah proses pengenalan nilai dan konsep

dengan tujuan untuk membangun keterampilan dan sikap yang dibutuhkan

untuk memahami dan menghargai hubungan-hubungan antara budaya dan

lingkungan bio-fisik. Pendidikan lingkungan juga melakukan praktik perilaku

dalam mengambil keputusan mengenai isu-isu yang berkenaan dengan

kualitas lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menurut (Setyowati, 2014: 3)

dalam dunia pendidikan formal di Indonesia, pendidikan lingkungan

diintegrasikan dalam kurikulum sekolah untuk setiap jenjang dan

tingkatan.Upaya untuk mengintegrasikan muatan literasi lingkungan ke dalam

kurikulum sekolah dilakukan secara berbeda pada beberapa negara.Beberapa

negara menjadikan pendidikan lingkungan sebagai satu mata pelajaran

tersendiri. Namun sebagian yang lain mengintegrasi kan pendidikan

lingkungan ke dalam mata pelajaran lain seperti sains, biologi, geografi,

ekologi. Di Indonesia sendiri telah dikembangkan program pendidikan

lingkungan hidup yang pelaksanaannya didasarkan pada keputusan bersama

antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional pada

tahun 2010. Adapun implementasi dari program tersebut dalam kurikulum

pendidikan sekolah menengah dilakukan dengan dua cara yaitu (1) terintegrasi

dalam mata pelajaran lain seperti IPA, biologi, dan geografi, dll, (2) berdiri

sendiri sebagai mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang

umumnya masuk dalam mata pelajaran muatan lokal.
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Namun dalam proses pembelajaran nyatanya masih banyak guru yang hanya

menyampaikan pengetahuan saja tanpa menerapkan sikap dan keterampilan

terutama yang berbasis lingkungan hal ini dikarenakan guru yang memang

berlatar belakang ilmu lingkungan hidup tidak banyak. Guru mata pelajaran

pendidikan lingkungan hidup pada umumnya bukan guru yang berlatar

belakang khusus disiplin ilmu lingkungan, hal tersebutlah salah satunya  yang

menyebabkan tingkat literasi lingkungan siswa rendah (Setyowati, 2014: 3).

Pendidikan lingkungan merupakan proses yang bertujuan untuk

mengembangkan populasi dunia yang sadar dan peduli akan lingkungan

global dan masalah terkait, dan yang memiliki pengetahuan, sikap, motivasi,

komitmen, dan keterampilan untuk bekerja secara individual dan kolektif

terhadap solusi dari masalah lingkungan saat ini dan pencegahannya. Menurut

UNESCO 1978 pada deklarasi di Tiblisi (NAAEE, 2011: 6) masyarakat

berpendidikan lingkungan diharapkan untuk  dapat mencapai tujuan sebagai

berikut:

a. Kesadaran, untuk membantu kelompok sosial dan individu untuk

menyadari dan peka terhadap lingkungan secara menyeluruh/global  dan

masalah-masalah lingkungan yang ada.

b. Pengetahuan, untuk membantu kelompok sosial dan individu memperoleh

berbagai pengalaman, memperoleh pemahaman dasar mengenai

lingkungan dan permasalahannya.

c. Sikap, untuk membantu kelompok sosial dan individua dalam memperoleh

seperangkat nilai-nilai  dan perasaan kepedulian terhadap lingkungan, dan
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motivasi untuk aktif berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan dan

perlindungan.

d. Keterampilan, untuk membantu kelompok  sosial dan individu

memperoleh keterampilan untuk memecahkan masalah lingkungan.

e. Partisipasi, memberikan kesempatan  pada kelompok sosial dan individu

untuk secara aktif terlibat di semua kegiatan dalam bekerja menuju

penyelesaian masalah lingkungan

B. Program Adiwiyata

Program adiwiyata berdasarkan Permen LH (2013: 2) yang dimaksud program

adiwiyata merupakan program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan

berbudaya lingkungan. Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang peduli dan

berbudaya lingkungan. Program adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip

(1) edukatif, (2) partisipastif dan (3) berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Edukatif

Prinsip ini mendidik untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan

pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik

lingkungan dalam sekolah, lingkungan rumah maupun di lingkungan

masyarakat luas.

2. Partisipatif

Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi

keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai

tanggungjawab dan peran.
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3. Berkelanjutan

Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus

secara komprehensif (Kemen LH dan Kemendikbud, 2012: 3).

Penerapan program adiwiyata diharapkan dapat mendukung peningkatan

pengetahuan/literasi serta sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan

hidup. Komponen dan standar pelaksanaan adiwiyata meliputi:

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar:

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:

a. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan

kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;

b. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:

a. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang terencana bagi warga sekolah;

b. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat,

pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.

4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:

a. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan
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Komponen pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan terbagi

menjadi 2 indikator yaitu indikator pemeliharaan sarana dan prasarana

pendukung ramah lingkungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana

pendukung ramah lingkungan, dengan adanya sarana dan prasarana

yang mendukung dapat menjadikan sekolah yang ramah lingkungan

serta menjadikan peserta didik memiliki wawasan luas mengenai

lingkungan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah

lingkungan di sekolah (Permen LH, 2013: 1).

C. Literasi Lingkungan

Sebagian besar dalam sejarah yang dimaksud dengan kata “literasi” berarti

literatur atau lebih umum yaitu berpendidikan atau belajar. Hanya sejak akhir

abad ke -19 kata literasi lebih merujuk pada kemampuan untuk membaca dan

menulis dan dalam arti yang lebih luas menjadi pengetahuan atau pendidikan.

Banyak kompetensi yang muncul dari adanya literasi ini seperti literasi sains,

literasi informasi dan literasi lingkungan (UNESCO, 2006: 148).

Dalam kondisi yang saat ini literasi lingkungan menjadi salah satu hal yang

penting untuk diperhatikan Literasi lingkungan menurut Hollweg et al dalam

Igbokwe (2016: 24) didefinisikan sebagai

“Pengetahuan tentang konsep lingkungan dan isu, disposisi sikap,
motivasi, kemampuan kognitif, keterampilan, kepercayaan diri dan
perilaku yang tepat untuk menerapkan pengetahuan tersebut untuk
membuat keputusan yang efektif dalam berbagai konteks lingkungan.
Individu menunjukkan derajat literasi  lingkungan jika bersedia untuk
bertindak pada tujuan yang meningkatkan kesejahteraan individu lain,
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masyarakat, dan lingkungan global, dan mampu berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat.”

Literasi Lingkungan menurut Elder dalam O'Brien (2007: 8) merupakan

kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan dalam kehidupan

sehari-hari mengenai pemahaman yang luas tentang bagaimana individu dan

masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melakukannya

secara berkelanjutan. Hal ini memerlukan cukup kesadaran, pengetahuan,

keterampilan dan sikap untuk menggabungkan pertimbangan lingkungan yang

tepat dalam mengambil keputusan untuk konsumsi, gaya hidup, karir, dan

kewarganegaraan baik individu maupun berkelompok. Sedangkan menurut

Roth dalam Igbokwe (2016: 24) menyatakan bahwa literasi lingkungan pada

dasarnya merupakan  kapasitas untuk menerima, menafsirkan kesehatan relatif

dari sistem lingkungan dan mengambil tindakan yang tepat untuk

mempertahankan, memulihkan, atau meningkatkan kesehatan sistem-sistem

yang ada.

Ada beberapa standar atau komponen dari literasi lingkungan yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat literasi lingkungan seseorang yaitu,

1. Isu Lingkungan

Menyelidiki dan menganalisa isu-isu lingkungan mulai dari lokal sampai

global dan mengembangkan serta mengimplementasikan sebuah aksi lokal

dalam upaya melindungi, memelihara, atau meningkatkan lingkungan

alam.
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2. Interaksi Sistem Bumi

Menganalisis dan menerapkan sistem berpikir dan pemodelan untuk

mempelajari sistem bumi.

3. Siklus Materi dan Aliran Energi

Menganalisis dan menjelaskan pergerakan materi dan energi melalui

interaksi dari sistem bumi (biosfer, geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan

kriosfer) dan pengaruhnya pada pola cuaca, iklim, dan distribusi

kehidupan.

4. Populasi, Masyarakat dan Ekosistem

Menggunakan konsep fisik, kimia, biologi, dan ekologi untuk

menganalisis dan menjelaskan saling ketergantungan manusia dan

organisme dalam populasi, komunitas dan ekosistem

5. Manusia dan Sumber Daya Alam

Menggunakan konsep kimia, fisika, biologi, dan ekologi untuk

menganalisis dan menginterpretasikan dampak positif maupun dampak

negatif dari kegiatan manusia pada sistem bumi dan sumber daya alam.

6. Lingkungan dan Kesehatan.

Menggunakan konsep-konsep dari ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan

kesehatan untuk menganalisis dan menginterpretasikan dampak positif dan

negatif dari peristiwa alam dan aktivitas manusia terhadap kesehatan

manusia.
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7. Lingkungan dan Masyarakat

Menganalisis interaksi dari faktor keturunan, pengalaman, belajar dan

pengaruh keputusan sosial dan perubahan sosial bagi lingkungan

(UNESCO, 2006: 1).

Tujuan meningkatkan literasi lingkungan adalah untuk mempersiapkan orang-

orang yang mampu memahami dan mengatasi masalah tersebut. Hanya

masyarakat yang memiliki literasi lingkungan yang dapat menemukan solusi

dengan bukti-bukti nyata untuk tantangan ini. Melalui penilaian literasi

lingkungan kita dapat mengetahui informasi mengenai tingkat literasi

lingkungan seseorang (Iqbokwe, 2016: 26).

Arche dalam O'Brien (2007: 9) berpendapat bahwa tujuan dari literasi

lingkungan yaitu

a. Mengembangkan penyelidikan, investigasi, dan kemampuan analisis

mengenai lingkungan.

b. Memperoleh pengetahuan tentang proses lingkungan dan sistem manusia.

c. Mengembangkan keterampilan untuk memahami dan menangani isu-isu

lingkungan.

d. Melatih tanggung jawab pribadi dan sosial untuk keputusan lingkungan

Stapp  dan Swan dalam McBeth dan  Trudi ( 2010: 56 ) berpendapat bahwa

seseorang dikatakan memiliki literasi lingkungan apabila (a) mereka

mencerminkan setidaknya empat kategori pendidikan lingkungan menurut

konfrensi Tbilisi, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan dan partisipasi

(perilaku). (b) mereka dapat menangani setidaknya tiga penekanan tematik



20

utama pada pendidikan lingkungan hidup, yaitu alam, masalah lingkungan dan

solusi yang berkelanjutan untuk masalah dan isu-isu lingkungan.

D. Sikap Peduli Lingkungan

Sikap atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai attitude oleh Allport

dalam Sarwono dan Meinarno (2012: 81) didefinisikan sebagai kesiapan

mental yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama

dengan pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan menentukan

respon terhadap berbagai objek dan situasi. Dengan kata lain dapat dikatakan

sikap merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan seseorang terhadap

suatu objek.

Sikap merupakan konsep yang dibentuk oleh tiga komponen utama yaitu (1)

kognisi, (2) afeksi dan (3) konasi. Komponen kognisi yang berhubungan

dengan believe (kepercayaan atau keyakinan), ide, konsep persepsi, opini yang

dimiliki individu mengenai sesuatu hal. Komponen afeksi berhubungan

dengan kehidupan emosional seseorang menyangkut perasaan individu

terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Komponen konasi yang

merupakan kecenderungan bertingkah laku (belun berprilaku) (Waluyo, 2009:

37).

Sikap peduli lingkungan didefinisikan sebagai kepedulian individu kepada

lingkungan fisik yang ada disekitarnya dan memiliki keinginan untuk dapat

melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Sikap

peduli lingkungan sangat penting karena dengan sikap peduli lingkungan
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dapat menimbulkan perilaku peduli lingkungan yang menentukan meningkat

atau menurunnya kualitas lingkungan. Secara sederhana sikap meliputi

komponen kognitif, afektif, dan unsur-unsur konatif. Seseorang memiliki

sikap peduli lingkungan tinggi atau rendah dipengaruhi beberapa faktor

diantaranya, dengan adanya informasi terkini mengenai isu lingkungan, usia,

jenis kelamin, status sosial ekonomi, bangsa, tempat tinggal (perkotaan-

pedesaan), agama, politik, kepribadian, pengalaman, pendidikan, dan

pengetahuan lingkungan (Gifford dan Sussman, 2012: 4).

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, sikap peduli

lingkungan merupakan sikap yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari

untuk melestarikan, memperbaiki dan mencegah kerusakan dan pencemaran

lingkungan. Salim (2009: 234) menyebutkan hal-hal yang menjadi indikator

yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dalam kehidupan

sehari-hari sebagai berikut,

1. Peningkatan kesehatan lingkungan yang menyangkut usaha kebersihan

selokan, tempat mandi-cuci-kakus, terpeliharanya sumur air minum.

2. Kebersihan dalam rumah, termasuk jendela yang bisa memasukkan sinar

matahari, kebersihan dapur.

3. Usaha hemat energi, seperti:

a) Menghemat pemakaian aliran listrik dengan memadamkan lampu-

lampu yang tidak diperlukan pada waktu tidur, serta segera

memadamkan lampu pada pagi hari

b) Mengehmat pemakaian air, jangan sampai ada kran ataupun tempat air

(bak) yang bocor, ataupun dibiarkan mengalir/menetes terus.
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4. Pemanfaatan kebun atau pekarangan dengan tumbuh-tumbuhan yang

berguna, penanaman bibit tumbuh-tumbuhan untuk penghijauan, rumah

dan halaman diusahakan sebersih dan seindah mungkin sehingga

merupakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan bagi keluarga

5. Penanggulangan sampah, memanfaatkan kembali sampah organis, dan

mendaur ulang (recycling) sampah anorganis (botol, kaleng, plastik, dan

lain-lainnya) melalui tukang loak atau yang serupa.

6. Mengembangkan teknik biogas, memanfaatkan sampah hewan, manusia

dan kotoran dapur, untuk dibiogaskan sebagai sumber energi untuk

dimasak

7. Meningkatkan keterampilan sehingga dapat memanfaatkan bahan tersedia,

sisa bahan, atau bahan bekas, lalu turut mendaur-ulang berbagai bahan

berkali-kali, seperti merangkai bunga dari bahan sisa, dan sebagainya.

Berdasarkan hal diatas, dari hasil analisis yang disesuaikan dengan kurikulum

2013, terdapat beberapa objek yang berhubngan dengan masalah lingkungan

antara lain, , peningkatan kualitas Sumber daya Manusia (SDM), pencemaran

tanah, pencemaran air, pencemaran udara, keanekaragaman hayati dan

konservasinya, ekosistem, serta masalah pelestarian lingkungan. Untuk itu

maka indikator yang dipakai dalam membuat instrumen sikap terhadap

lingkungan, terbagi menjadi 6 indikator. Indikator pertama adalah dimensi

sikap terhadap flora dan fauna. Item-item sikap yang dikembangkan

berhubungan dengan fungsi flora dan fauna di alam, interaksi manusia dengan

flora dan fauna, krisis keanekaragaman hayati, dan konservasi

keanekaragaman hayati. Indikator kedua yaitu indicator sikap terhadap air.
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Item-item pernyataan yang dikembangkan berhubungan dengan fungsi air di

alam, interaksi manusia dengan air, pencemaran air, dan konservasi air.

Indicator ketiga yaitu indicator sikap terhadap udara. Indicator keempat yaitu

indicator sikap terhadap tanah. Sama halnya dengan indikator sikap terhadap

air, item-item sikap yang dikembangkan pada indicator sikap terhadap udara

dan tanah juga berhubungan dengan fungsinya di alam, interaksi manusia

dengannya, pencemaran, dan konservasinya. Indikator kelima yaitu indikator

sikap terhadap energi. Item sikap yang dikembangkan berhubungan dengan

fungsi energi di alam, interaksi manusia dengan energi, serta konservasi

energi. Indikator keenam yaitu indikator sikap terhadap sampah. Item-itemnya

dikembangkan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan sampah

(Yusup dan Munandar, 2015: 294).

E. Kerangka pikir

Jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah menyebabkan

terjadinya kepadatan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk

menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.

Untuk memenuhi segala kebutuhan yang terus meningkat setiap harinya

masyarakat membuka hutan-hutan untuk dijadikan lahan pertanian, kayu-

kayunya digunakan untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal dan menjadi

pemukiman penduduk, semua itu dilakukan untuk tetap dapat bertahan hidup.

Tanpa disadari pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya krisis keanekaragaman hayati dan
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kerusakan alam jika pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara

berlebihan dan tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Bukti dari adanya pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak

berkelanjutan dapat dilihat disekitar kita, banyak sekali masalah-masalah

lingkungan yang sedang dihadapi manusia terkait dengan pemanfaatan sumber

daya alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Upaya

pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata memberikan pengaruh

negatif lingkungan alam, jika hal tersebut terus berlanjut maka keseimbangan

alam akan terganggu, terganggunya keseimbangan alam dapat menyebabkan

tejadinya pemanasan global, efek rumah kaca, menipisnya lapisan ozon,

keanekaragaman makhluk hidup berkurang, perubahan iklim yang pada

akhirnya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan muncul dan

berpengaruh untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi.

Sikap peduli lingkungan yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab

kerusakan alam yang terus bertambah. Rendahnya sikap peduli lingkungan

dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang lingkungan hidup.

Dengan pengetahuan lingkungan hidup yang baik maka seseorang juga dapat

memiliki sikap peduli lingkungan yang baik. Pengetahuan tentang lingkungan

hidup dapat diperoleh seseorang melalui beberapa cara seperti pengalaman dan

pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu cara untuk dapat membentuk manusia yang

tidak hanya ahli pada satu bidang tertentu tetapi juga memiliki pengetahuan,

sikap dan perilaku peduli lingkungan yang baik. Dengan permasalahan
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lingkungan yang semakin hari semakin kompleks maka kurikulum pendidikan

seharusnya diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi

muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk

merumuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan.

Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap peduli lingkungan pada diri

seseorang maka dibentuk program pendidikan lingkungan hidup. Di Indonesia

sendiri telah dikembangkan program pendidikan lingkungan hidup yang

diimplikasikan dalam program adiwiyata di sekolah didasarkan pada

keputusan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri

Pendidikan Nasional pada tahun 2010. Pemerintah Indonesia berharap dengan

adanya pendidikan lingkungan hidup di sekolah maka akan terbentuk literasi

lingkungan siswa. Dengan literasi lingkungan hidup yang meningkat maka

diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan sikap peduli lingkungan

pada diri seseorang.

Jika seseorang memiliki pengetahuan dan sikap peduli lingkungan yang baik

diharapkan seseorang dalam penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam

yang ada dapat lebih bijaksana dan memperhatikan keberlanjutannya dan dapat

mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. Sehingga kerangka pikir dalam

penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H = Tidak terdapat perbedaan antara literasi lingkungan siswa SMA kelas

X Sekolah Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten

Pringsewu.H = Terdapat perbedaan antara literasi lingkungan siswa SMA kelas

X Sekolah Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten

Pringsewu.

2. H = Tidak terdapat perbedaan antara sikap peduli lingkungan siswa SMA

kelas X Sekolah Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata di

Kabupaten Pringsewu.
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Lingkungan

Sikap Peduli
Lingkungan

Pendidikan Lingkungan Hidup
Sekolah Adiwiyata

Kerusakan Lingkungan

Rendahnya sikap peduli lingkungan
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Lingkungan
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Lingkungan
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H = Terdapat perbedaan antara sikap peduli lingkungan siswa SMA

kelas X Sekolah Adiwiyata dengan Sekolah Non Adiwiyata di

Kabupaten Pringsewu
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni semester genap tahun pelajaran

2016/ 2017 di SMA Negeri 2 Pringsewu dan SMA PGRI 2 Pringsewu

Kabupaten Pringsewu.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Pringsewu tahun

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah  315 siswa dan siswa kelas X SMA

PGRI 2 Pringsewu yang berjumlah 87 siswa. Sampel merupakan bagian dari

populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Untuk

menentukan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah sampling bertujuan khusus (purposive sampling) dimana peneliti

sengaja mengambil sampel siswa kelas X di Sekolah Adiwiyata dan Non

Adiwiyata karena program Adiwiyata yang telah diterapkan lebih ditekankan

pada kelas X agar memiliki dasar pengetahuan lingkungan yang baik nantinya

meskipun kelas XI dan XII masih aktif dalam melaksanakan program

Adiwiyata dan materi pembelajaran tentang lingkungan lebih banyak

diperoleh di kelas X semester 1 dan 2 (Arikunto, 2010: 33). Berikut data

sampel (Tabel 1) yang digunakan dalam penelitian:



29

Tabel 1. Jumlah sampel SMAN 2 Pringsewu

No. Kelas Populasi siswa Sampel siswa
1 X IPA 1 35
2 X IPA 2 34
3 X IPA 3 35 30
4 X IPA 4 35
5 X IPA 5 34 30
6 X IPA 6 35 34
7 X IPS 1 35
8 X IPS 2 36
9 X IPS 3 36

JUMLAH 315 94

Jumlah sampel di atas didapatkan dari 30% jumlah populasi di Kelas X IPA

dan IPS SMA Negeri 2 Pringsewu (Margono, 2004: 127). Namun pada saat

pelaksanaan penelitian terdapat beberapa siswa yang tidak masuk sekolah,

sehingga diambil untuk mendapatkan sampel yang diharapkan peneliti yaitu

berjumlah 94 siswa.

Tabel 2. Jumlah sampel SMA PGRI 2 Pringsewu

No. Kelas Populasi siswa Sampel siswa
1 X IPA 1 27 22
2 X IPS 1 30 28
3 X IPS 2 30 24

JUMLAH 87 74

Jumlah sampel di atas didapatkan dari 100% jumlah populasi di Kelas X IPA

dan IPS SMA PGRI 2 Pringsewu (Margono, 2004: 127). Namun pada saat

pelaksanaan penelitian terdapat beberapa siswa yang tidak masuk sekolah,

sehingga diambil untuk mendapatkan sampel yang diharapkan peneliti yaitu

berjumlah 74 siswa.
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C. Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif verifikatif dan desain penelitian ex

post facto. Metode deskriptif verifikatif (Hasan, 2009: 11) karena pada

penelitian ini peneliti hanya menguji kebenaran suatu (pengetahuan) dalam

bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji suatu hipotesis yang

menggunakan perhitungan statistik tanpa melakukan suatu perlakuan apapun.

Penelitian menggunakan desain penelitian ex post facto (Sugiyono, 2010: 7)

karena penelitian ini dilakukan untuk  meneliti peristiwa yang telah terjadi

kemudian menurun ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor  yang dapat

menimbulkan kejadian tersebut. Dalam penelitian digunakan pendekatan

kuantitatif (Sudaryono, Margono dan Rahayu, 2013: 9-10).  Pendekatan

kuantitatif dengan data berupa angka untuk mengetahui perbandingan antar

variabel penelitian, yaitu perbandingan literasi lingkungan dan sikap peduli

lingkungan siswa antara sekolah Adiwiyata dengan sekolah non Adiwiyata.

Peneliti mendeskripsikan kompetensi literasi lingkungan dan sikap peduli

lingkungan siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi literasi lingkungan

dan sikap peduli lingkungan siswa kelas X di SMA Negeri 2 Pringsewu dan

SMA PGRI 2 Pringsewu, kemudian melihat perbandingan literasi lingkungan

dan sikap peduli lingkungan siswa Sekolah Adiwiyata (SMA Negeri 2

Pringsewu) dengan Sekolah Non Adiwiyata (SMA PGRI 2 Pringsewu)

menggunakan uji independent sampel t test.
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D. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Prapenelitian

a. Menetapkan subjek penelitian, yaitu siswa kelas X IPA dan X IPS di

SMA Adiwiyata dan SMA yang belum menerapkan Adiwiyata di

Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Melakukan pendataan sekolah Adiwiyata dan sekolah yang belum

menerapkan program Adiwiyata di Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Pringsewu. Observasi sekolah dilakukan untuk melakukan perizinan,

mendapatkan data siswa berupa, jumlah kelas X IPA dan X IPS, jumlah

siswa kelas X IPA dan X IPS untuk mendapatkan jumlah populasi

sehingga dapat menentukan jumlah sampel serta memberikan kuisioner

sebagai studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan dalam

penelitian.

c. Menelaah dan menentukan soal literasi lingkungan yang sesuai dengan

KD kelas X semester 1 dan semester 2. Soal yang sudah disesuaikan

dengan KD sehingga didapatkan jumlahnya 45 soal dengan bentuk

pilihan jamak.

d. Menentukan kuisioner mengenai sikap peduli lingkungan untuk

mengetahui sikap peduli lingkungan siswa menggunakan kuisioner yang

berjumlah 45 soal.

e. Melakukan uji konten dan uji bahasa dengan dosen ahli lingkungan untuk

soal tes literasi lingkungan dan kuisioner sikap peduli lingkungan.
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f. Membagikan soal tes literasi lingkungan dan kuisioner sikap peduli

lingkungan pada siswa SMA kelas X di sekolah yang dijadikan sebagai

tempat uji validitas dan realibilitas soal tes dan kuisioner, sebanyak 64

siswa.

g. Melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji kesukaran soal, analisis beda

dan analisis distraktor pada soal tes literasi lingkungan dan diperoleh soal

yang dapat digunakan untuk mengukur literasi lingkungan siswa

sebanyak 23 soal.

h. Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada kuisioner sikap peduli

lingkungan dan diperoleh pernyataan yang dapat digunakan untuk

mengukur sikap peduli lingkungan siswa sebanyak 29 pernyataan.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Membagikan soal tes literasi lingkungan kepada siswa yang telah

ditentukan sebagai sampel penelitian untuk melihat literasi lingkungan

siswa. Dengan memberi waktu 1 jam  pelajaran (45 menit) dalam

mengerjakan soal tersebut.

b. Membagikan kuisioner mengenai sikap peduli lingkungan untuk melihat

kepedulian lingkungan siswa, dengan memberi waktu setengah jam

pelajaran (23 menit) dalam mengerjakan kuisioner tersebut.

c. Mencermati, menganalisis dan memberikan skor tes literasi lingkungan

dan kuisioner sikap peduli lingkungan siswa.

d. Mengolah data literasi lingkungan siswa SMA Adiwiyata dengan SMA

Non Adiwiyata dengan rumus rata-rata dan menggunakan SPSS dengan

cara melakukan analisis data dengan uji independent sampel t test
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kemudian uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas untuk

mengetahui pengaruh program Adiwiyata terhadap literasi lingkungan

siswa.

e. Mengolah data sikap peduli lingkungan siswa SMA Adiwiyata dengan

SMA Non Adiwiyata dengan rumus rata-rata dan menggunakan SPSS

dengan cara melakukan analisis data dengan uji independent sampel t test

kemudian uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas untuk

mengetahui pengaruh program Adiwiyata terhadap literasi lingkungan

siswa.

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu data kuantitatif . Data

kuantitatif berupa skor kompetensi literasi lingkungan yang diperoleh

dengan tes tertulis dan skor kusioner sikap peduli lingkungan untuk

mengetahui apakah ada pengaruh program adiwiyata terhadap literasi

lingkungan dan sikap peduli lingkungan siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Tes

Tes ini dilaksanakan menggunakan soal tes yang telah disesuaikan

dengan KD pada kelas X semester 1 dan semester 2. Soal tes

berjumlah 23 soal pilihan jamak. Pada soal tersebut terbagi atas 7

kategori kompetensi isu lingkungan, interaksi sistem bumi, aliran
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materi dan energi, populasi, masyarakat dan ekosistem, manusia dan

sumber daya alam, lingkungan dan kesehatan, lingkungan dan

masyarakat. Adapun spesifikasi soal literasi lingkungannya adalah

sebagai berikut:

Tabel 3. Spesifikasi butir soal literasi lingkungan

No KD/
Kelas

Kompetensi yang di uji Jenis
Pertanyaan

No soal

1 3.11/X Aliran Materi dan
Energi

Pilihan jamak 1, 6, 15,
3.10/X 16

2 3.10/X Populasi, Masyarakat
dan Ekosistem

Pilihan jamak 2, 9, 10,
3.11/X 17

3 3.2/X Lingkungan dan
Masyarakat

Pilihan jamak 3,
3.11/X 8, 13

4 3.2/X Isu lingkungan Pilihan jamak 18, 19
5 3.2/X

Manusia dan sumber
daya alam

Pilihan jamak 7,
3.11/X 4, 11,

14
6 3.11/X Lingkungan dan

kesehatan
Pilihan jamak 5, 12,

20, 21
7 3.10/X

Interaksi sistem bumi
Pilihan jamak 22, 23,

Jumlah soal 23

b. Kuisioner

Pada penelitian ini kuisioner yang digunakan adalah kuisoner tertutup

(Arikunto, 2010: 42). Kuisioner pada penelitian ini digunakan untuk

mengetahui sikap peduli lingkungan. Berikut kisi-kisi lembar

kuisioner sikap peduli lingkungan siswa.
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Tabel 4. Kisi-kisi lembar kuisioner sikap peduli lingkungan

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitas Instrumen

a. Tes

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat valid dari suatu

instrumen. Triyono (2013: 185) berpendapat bahwa sebuah

Dimensi Indikator Aspek yang diamati Item Pernyataan
Positif Negatif

Kognisi Kepercayaan,
Persepsi dan
PengetahuanTen
tang Lingkungan

Peduli terhadap flora dan
fauna

15 18

Bijaksana terhadap
penggunaan air

13, 20

Peduli terhadap kebersihan
udara

19

Bijaksana terhadap
penggunaan tanah

16

Bijaksana terhadap energi 27
Bijaksana terhadap
sampah/limbah

21 5,6

Afeksi Perasaan
individu
terhadap objek
sikap
menyangkut
masalah
emosional
terhadap
lingkungan

Peduli terhadap flora dan
fauna

14

Bijaksana terhadap
penggunaan air

1

Peduli terhadap kebersihan
udara

17 7, 26

Bijaksana terhadap
penggunaan tanah

23

Bijaksana terhadap energi 9
Bijaksana terhadap
sampah/limbah

22

Konasi Kecenderungan
untuk bertindak
atau berprilaku
terhadap
lingkungan

Peduli terhadap flora dan
fauna

28 8, 11

Bijaksana terhadap
penggunaan air

29 12

Peduli terhadap kebersihan
udara

24

Bijaksana terhadap
penggunaan tanah

25

Bijaksana terhadap energi 10
Bijaksana terhadap
sampah/limbah

3 2,4
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instrumen yang valid memiliki korelasi yang kuat atau

mendukung terhadap skor secara total dan tidak valid jika sebuah

instrumen tidak memiliki korelasi secara signifikan terhadap skor

totalnya. Nilai uji validitas untuk data diskrit atau memiliki skor

dikotom yaitu 1 dan 0 dapat dihitung menggunakan rumus

korelasi point biseral, jika diperoleh koefisien hasil perhitungan

rpbi nilainya lebih tinggi dari rtabel maka dapat diartikan bahwa

instrumen valid. Begitu pula sebaliknya, jika rpbi nilainya lebih

rendah dari rtabel maka dapat diartikan bahwa instrumen tidak

valid. Dengan taraf signifikansi 5% Rumus yang digunakan

adalah sebaagai berikut :

=

Keterangan :r = koefisien korelasi biseralM = rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang
dicari validitasnyaMt = rerata skor totalSt = standar deviasi dari skor total

p = proporsi siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh
siswa

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1-p) (Purnomo,
2015: 137)

Untuk mengetahui tingkat validitas tes, maka nilai hasil uji

validitas dengan korelasi point biseral dapat dimasukan dalam

kriteria sebagai berikut:
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Tabel 5. Kriteria validitas instrumen tes

No Nilai r Tingkat Validitas
1. 0,81-1,00 Sangat Tinggi
2. 0,61-0,80 Tinggi
3. 0,41-0,60 Cukup
4. 0,21-0,40 Rendah
5. 0,00-0,20 Sangat Rendah

Sumber : Arikunto (2010: 29)

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penting dilakukan untuk mengetahui tingkat

ketepatan atau keajegan suau alat ukur. Reliabilitas suatu

instrumen merupaan ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam

menilai apa yang dinilainya yang berarti kapanpun alat penilaian

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama (Triyono,

2013: 191).

Reliabilitas instrumen dapat dianalisis menggunakan program

SPSS kuder richardson 20. Rumus yang digunakan yaitu :

KR -20 = [n/n-1] [1-(Σpq)/Var]

Keterangan :

n     = jumlah sampel dalam tes
var  = varians
p     = jumlah siswa yang menjawab benar
q     = jumlah siswa yang menjawab salah
Σ    = jumlah

Tabel 6. Kriteria reliabilitas instrumen kuisioner

No Nilai KR Tingkat Reliabilitas
1. 0,8000 - 1,0000 Sangat Tinggi
2. 0,6000 - 0,7999 Tinggi
3. 0,4000 - 0,5999 Cukup
4. 0,2000 - 0,3999 Rendah
5. 0,0000 - 0,1999 Sangat Rendah

Sumber : Sugiyono (2010: 39)
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3) Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya

dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini

pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya

berkisar 0,00 - 1,00 (Sudijono, 2007: 372). Semakin besar indeks

tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti

semakin mudah soal itu. Tingkat kesukaran suatu soal dapat

dihitung menggunakan SPSS dengan melihat nilai mean soal

tersebut. Rumus yang digunakan yaitu

P = ∑B

N

Keterangan :

P = Tingkat kesukaran
ΣB = Jumlah peserta didik yang menjawab benar
N = Jumlah peserta didik yang mengikuti tes (Sudijono, 2007:

372).

Tabel 7. Kriteria tingkat kesukaran instrumen tes

No Nilai mean Tingkat Kesukaran
1. 0,00 - 0,30 Sukar
2. 0,31 - 0,70 Sedang
3. 0,71 - 1,00 Mudah

Sumber : (Sudijono, 2007: 372)

4) Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat

membedakan antara siswa yang belajar/siswa yang telah menguasai

materi dengan siswa yang tidak/kurang/belum menguasai materi

yang ditanyakan. Indeks daya pembeda setiap butir soal biasanya

juga dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks
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daya pembeda soal berarti semakin mampu soal tersebut

membedakan siswa yang telah memahami materi dengan siswa

yang belum memahami materi. Indeks daya pembeda berkisar

antara -1,00 sampai dengan +1,00. Semakin tinggi daya pembeda

suatu soal, maka semakin kuat/baik soal itu. Jika daya pembeda

negatif (<0) berarti lebih banyak kelompok bawah (yang tidak

memahami materi) menjawab benar soal dibanding dengan

kelompok atas (yang memahami materi yang diajarkan guru)

(Sudijono, 2007: 385). Untuk mengetahui daya pembeda soal

bentuk pilihan ganda adalah dengan menggunakan rumus berikut

ini

DP =
( )

Keterangan:
DP   = Daya Pembeda
BA   = Jumlah jawaban benar pada kelompok atas,
BB   = Jumlah jawaban benar pada kelompok bawah,
N = Jumlah siswa yang mengerjakan tes.

Tabel 8. Kriteria daya pembeda instrumen tes

No Indeks daya beda Daya Pembeda
1. 0.70 – 1.00 Soal Baik sekali
2. 0.40 – 0.69 Soal baik (diterima dan diperbaiki)
3. 0.20 – 0.39 Soal sedang (diperbaiki)
4. 0.00 – 0.19 Soal jelek (ditolak)
5. Bertanda (-) Soal sangat jelek (ditolak)

Sumber : (Sudijono, 2007: 385).

5) Pengecoh/distraktor

Pada tes pilihan ganda ada beberapa option/alternatif jawaban yang

sengaja dimasukan sebagai distraktor (pengecoh). Butir soal yang

baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh siswa-siswa yang
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menjawab salah. Sebaliknya butir soal yang buruk, pengecohnya

akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh dianggap baik bila

jumlah siswa yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati

jumlah ideal (Sudijono, 2007: 389).

Rumus yang digunaka adalah sebagai berikut :

IPc =
nPc(N-nB)/(Alt-1) x 100%

Keterangan :
IPc = Indeks Pengecoh/Distraktor
nPc = Jumlah siswa yang memilih pengecoh itu
N    = Jumlah seluruh subyek yang ikut tes
nB  = Jumlah subyek yang menjawab benar pada butir soal itu
Alt  = Banyak alternatif jawaban/option (3, 4, atau 5)

Tabel 9. Kriteria kualitas pengecoh tes

No IPc Kualitas Pengecoh
1. 76% - 125% Sangat baik
2. 51% - 75% atau 126%-150% Baik
3. 26% - 50% atau 151%-175% Kurang baik
4. 0% - 25% atau 176%-200% Buruk
5. > 200% Sangat Buruk

Sumber : (Sudijono, 2007: 389).

b. Kuisioner

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat valid dari suatu

instrumen. Triyono (2013: 185) berpendapat bahwa sebuah

instrumen yang valid memiliki korelasi yang kuat atau

mendukung terhadap skor secara total dan tidak valid jika sebuah

instrumen tidak memiliki korelasi secara signifikan terhadap skor

totalnya. Nilai uji validitas untuk data kontinum yaitu 0-10 atau 1-

5 dapat dihitung menggunakan rumus pearson product moment.
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Jika diperoleh koefisien hasil perhitungan r nilainya lebih

tinggi dari r maka dapat diartikan bahwa instrumen valid.

Begitu pula sebaliknya, jika r nilainya lebih rendah darir maka dapat diartikan bahwa instrumen tidak valid. Dengan

taraf signifikansi 5% Rumus yang digunakan adalah sebaagai

berikut :

rxy =
N ΣXY-(ΣX)(ΣY)[ N ΣX2 –(  ΣX)2 ][ N ΣY2 –(  ΣX)2 ]

Keterangan :
rxy =  Angka indeks korelasi produk moment (r)
N = Number of cases
ΣXY = Jumlah hasil penelitian antara skor X dan skor Y
ΣX = Jumlah seluruh skor X
ΣY = Jumlah seluruh skor Y (Triyono, 2013: 187-188)

Tabel 10. Kriteria validitas kuisioner

No Nilai r Tingkat Validitas
1. 0,81-1,00 Sangat Tinggi
2. 0,61-0,80 Tinggi
3. 0,41-0,60 Cukup
4. 0,21-0,40 Rendah
5. 0,00-0,20 Sangat Rendah

Sumber : Arikunto (2010: 29)

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penting dilakukan untuk mengetahui tingkat

ketepatan atau keajegan suau alat ukur. Reliabilitas suatu

instrumen merupaan ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam

menilai apa yang dinilainya yang berarti kapanpun alat penilaian

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama (Triyono,

2013: 191).
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Reliabilitas instrumen kuisoiner dapat dianalisis menggunakan

rumus Cronbach Alpha, suatu variabel dinyatakan reliabel atau

ajeg jika memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,06.

Rumus yang digunakan

=
k

k-1

ΣSi2

St2

Keterangan :
= Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir soal/kuisioner
ΣSi2 = Jumlah Varians skor butir
St2 = Varians total (Triyono, 2013: 191).

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes dan kuisioner, maka

nilai hasil uji reliabilitas Alpha Cronbach’s ke dalam kriteria

sebagai berikut:

Tabel 11. Kriteria reliabilitas instrumen kuisioner

No Nilai Tingkat Reliabilitas
1. 0,8000 - 1,0000 Sangat Tinggi
2. 0,6000 - 0,7999 Tinggi
3. 0,4000 - 0,5999 Cukup
4. 0,2000 - 0,3999 Rendah
5. 0,0000 - 0,1999 Sangat Rendah

Sumber : (Triyono, 2013: 191).

2. Hasil Analisis Kualitas Instrumen

a. Tes

1) Uji Validitas

Tes pilihan jamak di uji cobakan pada 64 siswa kelas X dilakukan

sebanyak 2 kali sampai diperoleh validitas tes yang baik, pertama

dilakukan pada tanggal 18 April 2017 dan kedua dilakukan pada

tanggal 8 Mei 2017 di SMAN 2 Bandar Lampung. Dari hasil uji

tes pilihan jamak yang telah dilakukan, diperoleh butir soal yang
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valid dan tidak valid. Item yang tidak valid kemudian direvisi.

Kemudian dilakukan uji coba yang kedua, dengan item yang telah

direvisi. Dari hasil uji validitas soal tes pertama dan kedua,

diperoleh butir soal tes yang valid dan tidak valid. Sebaran butir

soal yang valid dan tidak valid tersebut dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12. Sebaran butir soal tes yang valid dan tidak valid pada
uji coba pertama dan kedua

Nomor butir soal
valid

Nomor butir soal tidak
valid

Uji coba pertama
Soal tes
literasi
lingkungan

2, 3, 5, 7, 9, 10, 14,
16, 17, 22, 23, 28,
31, 38, 39

1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
15, 18, 19, 20, 21, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 40,
41, 42, 43, 44, 45

Uji coba kedua
Soal tes
literasi
lingkungan

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
16,17,18,19, 21, 22,
23, 26, 27,28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42,
43, 44

1, 15, 20, 24, 25, 29,
38, 45

Berdasarkan hasil uji validitas tes literasi lingkungan, dengan

taraf signifikansi 5% didapatkan soal tes yang valid sebanyak 37

soal dengan kriteria kevalidannya dari rendah, cukup dan tinggi.

Hal ini terlihat dari nilai rhitung > rtabel, sehingga 37 soal

tersebut dinyatakan valid.

Tabel 13. Hasil uji validitas tes literasi lingkungan

No Keterangan Tingkat Validitas
1. 0,061 0,246 Tidak Valid
2. 0,717 0,246 Valid Tinggi
3. 1,062 0,246 Valid Sangat Tinggi
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No Keterangan Tingkat Validitas
4. 1,260 0,246 Valid Sangat Tinggi
5. 0,483 0,246 Valid Cukup
6. 0,795 0,246 Valid Tinggi
7. 0,933 0,246 Valid Sangat Tinggi
8. 0,553 0,246 Valid Cukup
9. 0,929 0,246 Valid Sangat Tinggi
10. 0,918 0,246 Valid Sangat Tinggi
11. 0,726 0,246 Valid Tinggi
12. 0,740 0,246 Valid Tinggi
13. 1,163 0,246 Valid Sangat Tinggi
14. 0,974 0,246 Valid Sangat Tinggi
15. 0,174 0,246 Tidak Valid
16. 0,277 0,246 Valid Rendah
17. 0,683 0,246 Valid Cukup
18. 0,579 0,246 Valid Cukup
19. 0,259 0,246 Valid Rendah
20. -0,671 0,246 Tidak Valid
21. 0,360 0,246 Valid Rendah
22. 0,746 0,246 Valid Tinggi
23. 0,635 0,246 Valid Tinggi
24. 0,135 0,246 Tidak Valid
25. 0,057 0,246 Tidak Valid
26. 1,228 0,246 Valid Sangat Tinggi
27. 1,185 0,246 Valid Sangat Tinggi
28. 1,208 0,246 Valid Sangat Tinggi
29. -0,173 0,246 Tidak Valid
30. 0,627 0,246 Valid Tinggi
31. 1,354 0,246 Valid Sangat Tinggi
32. 1,536 0,246 Valid Sangat Tinggi
33. 0,278 0,246 Valid Rendah
34. 1,213 0,246 Valid Sangat Tinggi
35. 1,294 0,246 Valid Sangat Tinggi
36. 0,763 0,246 Valid Tinggi
37. 0,509 0,246 Valid Cukup
38 0,035 0,246 Tidak Valid
39. 1,019 0,246 Valid Sangat Tinggi
40. 0,551 0,246 Valid Cukup
41. 0,814 0,246 Valid Tinggi
42. 0,878 0,246 Valid Tinggi
43. 0,802 0,246 Valid Tinggi
44. 1,440 0,246 Valid Sangat Tinggi
45. -0,119 0,246 Tidak Valid
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Berdasarkan hasil uji validitas tes literasi lingkungan, dengan taraf

signifikansi 5% ada 15 butir soal yang telah valid dengan kriteria

kevalidannya dari rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Hal ini

terlihat dari nilai rhitung > rtabel, sehingga 37 soal tersebut

dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penting dilakukan untuk mengetahui tingkat

ketepatan atau keajegan suatu alat ukur. Berdasarkan hasil uji

reliabilitas tes literasi lingkungan dengan uji KR 20, diperoleh

reliabilitas soal dengan kriteria tinggi sebagai berikut.

Tabel 14. Hasil uji reliabilitas tes literasi lingkungan

No Kuder Richardson 20 Tingkat Reliabilitas

1. 0,788 Tinggi

3) Tingkat Kesukaran

Uji tingkat kesukaran merupakan peluang untuk menjawab benar

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya

dinyatakan dalam bentuk indeks. Berdasarkan hasil uji tingkat

kesukaran tes literasi lingkungan, diperoleh tingkat kesukaran

soal dengan kriteria mudah, sedang dan sukar sebagai berikut.

Tabel 15. Tingkat kesukaran soal tes literasi lingkungan

No Indeks Kesukaran (P) Tingkat Kesukaran
1. 0,31 Sedang
2. 0,53 Sedang
3. 0,88 Mudah
4. 0,91 Mudah
5. 0,77 Mudah
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No Indeks Kesukaran (P) Tingkat Kesukaran
6. 0,67 Sedang
7. 0,63 Sedang
8. 0,55 Sedang
9. 0,63 Sedang
10. 0,78 Mudah
11. 0,58 Sedang
12. 0,52 Sedang
13. 0,88 Mudah
14. 0,64 Sedang
15. 0,45 Sedang
16. 0,16 Sukar
17. 0,53 Sedang
18. 0,31 Sedang
19. 0,25 Sukar
20. 0,52 Sedang
21. 0,35 Sedang
22. 0,58 Sedang
23. 0,38 Sedang
24. 0,16 Sukar
25. 0,30 Sedang
26. 0,51 Sedang
27. 0,51 Sedang
28. 0,54 Sedang
29 0,11 Sukar
30. 0,55 Sedang
31. 0,53 Sedang
32. 0,95 Mudah
33. 0,55 Sedang
34. 0,88 Mudah
35. 0,56 Sedang
36. 0,63 Sedang
37. 0,53 Sedang
38. 0,03 Sukar
39. 0,57 Sedang
40. 0,56 Sedang
41. 0,77 Mudah
42. 0,58 Sedang
43. 0,61 Sedang
44. 0,59 Sedang
45. 0,03 Sukar

4) Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat

membedakan antara siswa yang belajar/siswa yang telah

menguasai materi dengan siswa yang tidak/kurang/belum
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menguasai materi yang ditanyakan. Berdasarkan hasil uji daya

pembeda tes literasi lingkungan, diperoleh tingkat daya pembeda

soal sebagai berikut.

Tabel 16. Daya pembeda soal tes literasi lingkungan

No Indeks Daya Beda Soal Tingkat Daya Beda Soal
1. 0,048 Jelek
2. 0,429 Baik
3. 0,143 Jelek
4. 0,190 Jelek
5. -0,143 Jelek
6. 0,190 Jelek
7. 0,333 Sedang
8. 0,190 Jelek
9. 0,238 Sedang
10. 0,190 Jelek
11. 0,476 Baik
12. 0,524 Baik
13. 0,095 Jelek
14. 0,714 Baik
15. -0,238 Sangat jelek
16. 0,048 Jelek
17. 0,286 Sedang
18. 0,429 Baik
19. 0,000 Jelek
20. 0,524 baik
21. 0,333 Sedang
22. 0,429 Baik
23. 0,524 Baik
24. 0,143 Jelek
25. -0,143 Sangat jelek
26. 0,476 Baik
27. 0,333 Sedang
28. 0,286 Sedang
29 -0,095 Sangat jelek
30. 0,381 Sedang
31. 0,476 Baik
32. 0,048 Jelek
33. -0,190 Sangat jelek
34. 0,095 Jelek
35. 0,286 Sedang
36. 0,429 Baik
37. 0,190 Jelek
38. -0,048 Sangat jelek
39. 0,333 Sedang
40. 0,238 Sedang
41. 0,143 Jelek
42. 0,238 Sedang
43. 0,333 Sedang
44. 0,238 Sedang
45. 0,000 Jelek
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5) Analisis Pengecoh/Distraktor

Butir soal yang baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh

siswa-siswa yang menjawab salah. Sebaliknya butir soal yang

buruk, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Berdasarkan

hasil analisis pengecoh pada soal tes literasi lingkungan,

diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 17. Hasil Analisis Pengecoh soal tes litersai lingkungan

No Alternatif Jawaban Keterangan
A B C D E

1. 17 26 16 3 6 Di revisi
162% ** 152% 29% 56%
kurang

baik
kurang

baik
kurang

baik
baik

2. 6 10 8 34 6 Dapat
digunakan80% 133% 107% ** 80%

baik baik sangat
baik

baik

3. 51 11 2 2 2 Direvisi
dan Diganti** 259% 47% 47% 47%

sangat
jelek

kurang
baik

kurang
baik

kurang
baik

4. 54 6 1 0 7 Direvisi
dan Diganti** 171% 29% 0% 200%

kurang
baik

kurang
baik

jelek sangat
jelek

5. 52 9 2 4 1 Direvisi
dan Diganti** 225% 50% 100% 25%

sangat
jelek

kurang
baik

sangat
baik

jelek

6. 35 9 18 3 3 Direvisi
dan Diganti** 109% 218% 36% 36%

sangat
baik

sangat
jelek

kurang
baik

jelek

7. 47 3 4 5 5 Bisa
digunakan** 71% 94% 118% 118%

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

8. 13 13 29 10 4 Bisa
digunakan133% 133% ** 103% 41%

baik baik sangat
baik

kurang
baik
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No Alternatif Jawaban Keterangan
A B C D E

9. 2 53 3 2 4 Bisa
digunakan73% 109% 73% 145%

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

baik

10. 10 8 41 4 5 Bisa
digunakan143% 114% ** 57% 71%

baik baik baik Baik
11. 7 5 9 37 8 Bisa

digunakan104% 74% 133% ** 119%
sangat
baik

baik baik sangat
baik

12. 6 33 7 8 11 Bisa
digunakan77% ** 90% 103% 142%

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

baik

13. 5 47 2 6 8 Direvisi
dan Diganti895% ** 114% 152% 0%

sangat
buruk

kurang
baik

sangat
baik

baik

14. 6 4 41 5 8 Bisa
digunakan104% 70% ** 87% 139%

sangat
baik

baik sangat
baik

baik

15. 8 5 14 41 0 Direvisi
dan Diganti119% 74% 207% ** 0%

sangat
baik

baik sangat
jelek

jelek

16. 14 9 23 16 6 Bisa
digunakan124% 80% ** 142% 53%

sangat
baik

sangat
baik

baik baik

17. 5 8 34 7 10 Bisa
digunakan67% 107% ** 93% 133%

baik sangat
baik

sangat
baik

baik

18. 20 6 10 15 13 Bisa
digunakan** 55% 91% 136% 118%

baik sangat
baik

baik sangat
baik

19. 37 14 16 1 0 Direvisi
dan diganti285% 108% ** 8% 0%

sangat
jelek

sangat
baik

jelek jelek

20. 7 24 12 8 7 Bisa
digunakan54% ** 92% 62% 54%

baik Sangat
baik

baik baik
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No Alternatif Jawaban Keterangan
A B C D E

21. 7 16 14 10 17 Bisa
digunakan58% ** 117% 83% 142%

baik sangat
baik

sangat
baik

baik

22. 9 37 4 7 7 Bisa
digunakan133% ** 59% 104% 104%

baik Baik baik baik
23. 17 24 13 10 4 Bisa

digunakan106% 150% 81% 63% **
sangat
baik

baik sangat
baik

baik

24. 30 9 12 9 8 Direvisi
203% ** 81% 61% 54%
sangat
jelek

baik baik baik

25. 35 18 2 1 12 Direvisi
dan diganti280% ** 16% 8% 96%

sangat
jelek

jelek jelek sangat
baik

26. 3 2 4 52 3 Bisa
digunakan100% 67% 133% ** 100%

sangat
baik

baik baik sangat
baik

27. 2 4 52 3 3 Bisa
digunakan67% 133% ** 100% 100%

baik baik sangat
baik

sangat
baik

28. 2 2 2 54 3 Bisa
digunakan80% 80% 80% ** 120%

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

29. 28 16 10 8 6 Direvisi
193% 110% ** 55% 41%
jelek baik baik kurang

baik
30. 35 11 5 4 9 Bisa

digunakan** 147% 67% 53% 120%
baik baik baik sangat

baik
31. 3 53 3 2 3 Bisa

digunakan67% ** 67% 44% 67%
baik baik baik Baik

32. 66 0 2 0 0 Diganti dan
direvisi** 0% 400% 0% 0%

jelek sangat
jelek

jelek jelek
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No Alternatif Jawaban Keterangan
A B C D E

33. 14 42 6 0 6 Direvisi
dan diganti215% ** 92% 0% 92%

sangat
jelek

sangat
baik

jelek sangat
baik

34. 0 59 2 7 0 Direvisi
dan diganti0% ** 89% 311% 0%

jelek sangat
baik

sangat
jelek

jelek

35. 3 55 2 2 2 Bisa
digunakan133% ** 89% 89% 89%

baik sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

36. 40 5 4 6 9 Bisa
digunakan** 83% 67% 100% 150%

sangat
baik

baik sangat
baik

baik

37. 2 32 28 2 4 Direvisi
dan diganti22% ** 311% 22% 44%

jelek sangat
jelek

jelek jelek

38. 14 36 4 14 0 Direvisi
dan diganti88% 225% ** 88% 0%

sangat
baik

sangat
jelek

sangat
baik

jelek

39. 2 4 5 49 5 Bisa
digunakan53% 107% 133% ** 133%

baik sangat
baik

baik baik

40. 36 7 10 10 6 Bisa
digunakan** 100% 143% 143% 86%

sangat
baik

baik baik sangat
baik

41. 2 2 2 4 58 Direvisi
80% 80% 80% 160% **

sangat
baik

sangat
baik

sangat
baik

kurang
baik

42. 5 4 2 50 3 Bisa
digunakan143% 114% 57% ** 86%

baik sangat
baik

baik sangat
baik

43. 6 39 6 8 5 Bisa
digunakan96% ** 96% 128% 80%

sangat
baik

sangat
baik

baik sangat
baik

44. 2 2 2 1 57 Bisa
digunakan114% 114% 114% 57% **

baik sangat
baik

sangat
baik

baik
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No Alternatif Jawaban Keterangan
A B C D E

45. 0 12 7 4 44 Direvisi
dan diganti** 71% 41% 24% 489%

baik kurang
baik

jelek sangat
buruk

Berdasarkan uji validitas, uji reliabilitas, uji kesukaran, uji daya

beda dan uji distraktor maka soal yang baik dan dapat digunakan

untuk mengukur literasi lingkungan siswa sebanyak 23 soal yaitu

soal nomor 2, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30,

31, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44.

b. Kuisioner

1) Uji Validitas

Dari hasil uji validasi kuisioner yang telah dilakukan, pada uji coba

pertama diperoleh butir kuisioner  yang valid sebanyak 20

pernyataan dan 25 pernyataan tidak valid. Item yang tidak valid

kemudian direvisi. Kemudian dilakukan uji coba yang kedua,

dengan item yang telah direvisi. Pada uji coba yang kedua, hasil

validitas kuisioner diperoleh 26 pernyataan yang valid dan 19

pernyataan yang tidak valid. Butir soal yang tidak valid yaitu

nomor 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 41, 43.

Sebaran butir kuisoner yang valid tersebut dijelaskan pada Tabel

18.

Tabel 18. Hasil uji validitas kuisioner sikap peduli lingkungan

No Keterangan Tingkat Validitas
1. 0,418 0,246 Valid Cukup
2. 0,436 0,246 Valid Cukup
3. 0,360 0,246 Valid Rendah
4. 0,458 0,246 Valid Cukup
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No r rtabel Keterangan Tingkat Validitas
5. 0,371 0,246 Valid Rendah
6. 0,374 0,246 Valid Rendah
7. 0,296 0,246 Valid Rendah
8. 0,293 0,246 Valid Rendah
9. 0,454 0,246 Valid Cukup
10. 0,546 0,246 Valid Cukup
11. 0,358 0,246 Valid Rendah
12. 0,264 0,246 Valid Rendah
13. 0,327 0,246 Valid Rendah
14. 0,267 0,246 Valid Rendah
15. 0,385 0,246 Valid Rendah
16. 0,371 0,246 Valid Rendah
17. 0,435 0,246 Valid Cukup
18. 0,267 0,246 Valid Rendah
19. 0,280 0,246 Valid Rendah
20. 0,476 0,246 Valid Cukup
21. 0,601 0,246 Valid Tinggi
22. 0,345 0,246 Valid Rendah
23. 0,256 0,246 Valid Rendah
24. 0,486 0,246 Valid Cukup
25 0,248 0,246 Valid Rendah
26. 0,276 0,246 Valid Rendah
27 0,269 0,246 Valid Rendah
28. 0,447 0,246 Valid Cukup
29. 0,258 0,246 Valid Rendah

Berdasarkan hasil uji validitas kuisioner sikap peduli lingkungan,

dengan taraf signifikansi 5% ada 29 pernyataan yang telah valid

dengan kriteria kevalidannya dari rendah, cukup dan tinggi. Hal ini

terlihat dari nilai rhitung > rtabel, sehingga 29 pernyataan tersebut

dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kuisioner sikap peduli lingkungan

dengan uji Alpha Cronbach, diperoleh reliabilitas kuisioner dengan

kriteria tinggi sebagai berikut.

Tabel 19. Hasil uji reliabilitas sikap peduli lingkungan

No Alpha Cronbach Tingkat Reliabilitas

1. 0,662 Tinggi
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3. Data kuantitatif

a) Literasi Lingkungan

Teknik analisis untuk melihat capaian literasi lingkungan siswa

dilakukan dengan cara penskoran secara manual dengan menggunakan

kunci jawaban yang ada. Jawaban siswa diberi skor sesuai dengan

aturan penskoran. Jika siswa menjawab soal pilihan ganda dengan

benar maka mendapat skor 1 dan jika salah atau tidak menjawab

diberi skor 0. Menghitung persentase kemampuan literasi lingkungan

siswa menurut Purwanto (2013:112) dengan cara:

S = x 100%

Keterangan:
S = nilai kemampuan literasi sains
R = jumlah skor soal yang dijawab benar
N = skor maksimum dari tes

Sehingga skor capaian kompetensi literasi lingkungan dan sikap

peduli lingkungan yang diperoleh siswa dikelompokan ke dalam

kriteria sebagai berikut:

Tabel 20. Kriteria penilaian kemampuan literasi lingkungan siswa

Interval Kategori

86-100 Sangat tinggi
76-85 Tinggi
60-75 Sedang
55-59 Rendah≤ 54 Sangat rendah

Sumber: dimodifikasi dari Purwanto (2013: 103)
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b) Sikap Peduli Lingkungan

Teknik analisis untuk melihat sikap peduli lingkungan siswa

dilakukan dengan cara penskoran secara manual dengan menggunakan

kunci jawaban yang ada. Jika siswa menjawab pernyataan

kemungkinan jawaban positif akan memperoleh skor SS = 4, S = 3,

TS = 2, STS = 1 dan jika menjawab kemungkinan jawaban negatif

akan memperoleh skor SS = 1, S = 2, TS = 3, STS = 4. Menghitung

persentase kemampuan literasi lingkungan siswa dan sikap peduli

lingkungan siswa menurut Sudijono (2007:43) dengan cara:

P = x 100%

Keterangan:
P = angka persentase sikap peduli lingkungan siswa
f = jumlah skor sikap siswa yang diperoleh
N = skor maksimal sikap siswa

Sehingga nilai persentase sikap peduli lingkungan yang diperoleh

siswa dikelompokan ke dalam kriteria sebagai berikut:

Tabel 21. Kriteria penilaian sikap peduli lingkungan siswa

Interval Kategori

≤43,74% Rendah
43,75% - 62,49% Sedang
62,50% - 81,24% Tinggi
≥81,25% Sangat tinggi

Sumber: dimodifikasi dari Kusara dalam Marpaung (2011: 23)
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4. Uji Prasyarat

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis,perlu dilakukan uji prasyarat terlebih

dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Langkah-langkah uji

prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Sebelum menganalisis data dilakukan terlebih dahulu uji normalitas

pada data. Data di uji kenormalannya, apakah data kedua kelompok

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas

dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, dengan rumus sebagai

berikut:

D = maksimum ׀ Ft – Fs ׀

Keterangn:
Ft = Probabilitas kumulatif normal
Fs = Probabilitas kumulatif empiris
D = Selisih absolute terbesar

Untuk mengkonversi nilai mentah (x) menjadi notasi z (z)

menggunakan rumus :

zi =
Xi- X

S

Keterangan :

zi       = angka notasi zi
= nilai variabel x ke iX = nilai rata-rata variabel x

S = Standar deviasi

Menentukan nilai probabilitas kumulatif normal Ft dengan cara

menghitung luas kurva z dari ujung kiri hingga notasi zi. Menentukan

nilai probabilitas kumulatif empiris Fs dengan rumus sebagai berikut :

Fs=
jumlah data ke-n

jumlah total data
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Dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan α = 5%

2) Hipotesis

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

3) Keputusan Uji

Tolak H0 jika Asymp.Sig ≤ tabel k-s dan terima H0 jika

Asymp.Sig ≥ tabel k-s dengan taraf α 5% = taraf nyata untuk

pengujian (Sudjana, 2005: 273).Tujuan dari uji normalitas ini

adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari

kegiatan penelitian mempunyai distribusi (sebaran) yang normal

atau tidak, jika distribusi (sebaran) data normal, maka rumus uji

hipotesis yang akan digunakan adalah jenis uji yang termasuk

kedalam statistik parametrik dan jika tidak berdistribusi normal,

maka menggunakan rumus statistik non parametrik. Data yang

berdistribusi normal, berarti data tersebut dapat dianggap

mewakili populasi.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelompok

siswa atau sampel yang berasal dari kedua kelompok tersebut dapat

dikatakan bervarians sama (homogen) ataupun tidak. Uji homogenitas

data adalah uji persyaratan analisis tentang kelayakan data untuk
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dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu (Misbahuddin dan

Hasan, 2013: 289).

Untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data, maka

peneliti menggunakan rumus uji Levene statistik sebagai berikut:

W =
n-k ∑ n

t (Zt –Z)
2

k
t-1

k-1 ∑ ∑ (Z
ij- Zt)

2
ni
j-1

k
i-1

Keterangan :
n      = jumlah observasi
k      = banyaknya kelompokZij = ׀ ׀

= rata-rata dari kelompok ke iZt = rata-rata kelompok dari
Z     = rata-rata menyeluruh dari

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Taraf signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan α = 5%

2) Hipotesis

H0 = data varians homogen

H1 = data varians tidak homogen

3) Keputusan Uji

H0 diterima apabila Sig ≥ 0,05

H0 ditolak apabila Sig ≤ 0,05

Kesimpulan

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak (Misbahuddin dan

Hasan, 2013:290-291).
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Uji homogenitas ini merupakan salah satu rumus statistik yang sangat

diperlukan dalam penelitian karena uji homogenitas ini merupakan uji

prasyaratan analisis tentang kelayakan data tanpa adanya uji

homogenitas dalam suatu penelitian, data yang didapat secara teori

tidak layak untuk dianalisis menggunakan uji statistik tertentu.

5. Uji Hipotesis

Tujuan analisis data adalah untuk memberikan makna atau arti yang

digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari masalah yang ada.

Teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Data yang dianalisis

merupakan hasil tes literasi lingkungan siswa dan hasil kuisioner sikap

peduli lingkungan, untuk menguji hipotesis perbedaan yaitu hipotesis 1

dan 2 serta untuk menguji perbedaan variabel bebas (sekolah adiwiyata

dan non adiwiyata) terhadap sekelompok variabel terkait (hasi tes dan

kuisioner) yaitu literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan siswa

digunakan uji independent sampel t test dengan taraf signifikansi 5%.

1) Hipotesis

Ho : Tidak terdapat perbedaan  antara literasi lingkungan/sikap peduli

lingkungan siswa sekolah dengan program Adiwiyata dan non

Adiwiyata.

H1 : Terdapat perbedaan  antara literasi lingkungan/sikap peduli

lingkungan siswa sekolah dengan program Adiwiyata dan non

Adiwiyata.
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2) Keputusan Uji

Apabila nilai Sig. (2-tailed) ≤ 0,05 maka H ditolak dan H diterima

(Sudjana, 2005: 287).



82

V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka simpulan yang didapat

sebagai berikut:

1. Kompetensi literasi lingkungan siswa di SMA Negeri 2 Pringsewu

(sekolah Adiwiyata) termasuk dalam kriteria rendah sedangkan literasi

lingkungan siswa SMA PGRI 2 Pringsewu (sekolah Non Adiwiyata)

termasuk dalam kriteria sangat rendah, dengan persentase nilai

masing-masing sekolah sebesar 57% dan 45%.

2. Sikap peduli lingkungan siswa di SMA Negeri 2 Pringsewu (sekolah

Adiwiyata) termasuk dalam kriteria tinggi begitu juga sikap peduli

lingkungan siswa SMA PGRI 2 Pringsewu (sekolah Non Adiwiyata)

termasuk dalam kriteria tinggi dengan persentase nilai masing-masing

sekolah sebesar 72% dan 65%.

3. Terdapat perbedaan antara kompetensi literasi lingkungan siswa SMA

kelas X di sekolah Adiwiyata dengan sekolah Non Adiwiyata di

Kabupaten Pringsewu dengan thitung= 0,000 ≤ 0,05.
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4. Terdapat perbedaan antara sikap peduli lingkungan siswa SMA kelas

X di sekolah Adiwiyata dengan sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten

Pringsewu dengan thitung= 0,000 ≤ 0,05.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada peneliti selanjutnya yang akan menggunakan soal tes dan

kusioner yang sama, sebaiknya memberikan waktu pengerjaan soal tes

dan kusioner lebih lama agar siswa tidak terburu-buru dalam

menjawab soal tes dan kusioner sehingga hasilnya lebih baik dalam

membandingkan antara literasi lingkungan dan sikap peduli

lingkungan siswa pada sekolah Adiwiyata dengan sekolah Non

Adiwiyata.

2. Pihak Sekolah

a. Bagi sekolah yang telah menerapkan program Adiwiyata

hendaknya dapat terus melaksanakan program Adiwiyata yang

telah ada sesuai dengan indikator pencapaian dan penerapan

program Adiwiyata agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal.

b. Bagi sekolah yang belum menerapkan program Adiwiyata

hendaknya terus berusaha untuk menerapkan sekolah berbudaya

lingkungan menuju sekolah Adiwiyata.
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