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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dimana 

lokasi disajikan dalam bentuk peta pada Gambar 3.1. Peneliti memilih lokasi ini, 

karena banyaknya masyarakat khususnya disekitar kita kurang atau belum 

memahami tentang sampah B3 Rumah Tangga dan bahaya dari sampah B3 Rumah 

Tangga yang buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Untuk itu agar dapat diketahui 

seberapa besar atau rendahnya pengetahuan dan sikap serta tindakan masyarakat 

terhadap sampah B3. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

masyarakat Kecamatan Panjang. Adapun profil Kecamatan Panjang sebagai berikut 

[44]: 

 

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kecamatan Panjang 

3.1.1 Profil Kecamatan Panjang 

Panjang merupakan sebuah Kecamatan di Kota Bandar Lampung, Kecamatan ini 

dilalui oleh perlintasan raya Lampung-Bakauheni. Sehingga bagi pengunjung yang 
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datang dari pulau jawa dapat menuju kelampung melalui Kecamatan ini. Selain itu 

terdapat pelabuhan terpenting dan perusahaan-perusahaan multinasional maupun 

internasional yang berdiri di Kecamatan ini, terdapat dua pelabuhan yaitu:  

1. Pelabuhan Panjang 

 Merupakan pelabuhan internasional yang terbesar di Lampung maupun 

terpenting di Sumatera. 

2. Pelabuhan Srengsem 

    Merupakan pelabuhan untuk lalu lintas batubara dari Sumatera Selatan ke 

pulau Jawa maupun pulau Kalimantan, Pulau Bali dan pulau Lombok. 

1. Letak Geografi/ Luas Kecamatan  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, 

tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis 

dan wilayah administratif Kecamatan Panjang berasal dari sebagian wilayah 

geografis dan administrasi Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung 

Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung  

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras 

2. Topografi 

Kecamatan Panjang secara topografi sebagian daerahnya adalah dataran 

rendah/pantai dan sebagian daerah perbukitan. 

3. Administasi Pemerintahan 

Pemerintahan Kecamatan Panjang terbentuk sejak tahun 1976, berada pada 

Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1994. Tahun 

2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 

2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah 

Kecamatan Panjang dibagi menjadi 8 (delapan) kelurahan, yaitu: 

a. Kelurahan Srengsem  

b. Kelurahan Karang Maritim  

c. Kelurahan Panjang Selatan  
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d. Kelurahan Panjang Utara  

e. Kelurahan Pidada  

f. Kelurahan Way Lunik  

g. Kelurahan Ketapang  

h. Kelurahan Ketapang Kuala  

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Panjang berada di Kelurahan Karang 

Maritim. Kemudian untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, telah 

diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31 Tahun 

2008, tanggal 11 Februari 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintahan 

Kecamatan Panjang Bandar Lampung. 

4. Visi dan Misi 

Terwujudnya kesejahteraan dan tertib administrasi pemerintahan, 

pembangunan, ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta 

administrasi tata pemerintahan kelurahan yang baik dalam rangka mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah 

dirumuskan misi sebagai berikut:  

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.  

c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan 

upaya kebersihan lingkungan.  

d. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan kebijakan 

teknis baik bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat.  

e. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum dengan menerapkan penegakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

kelurahan 
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5. Struktur Organisasi 

Adapun susunan organisasi dan tata kerja wilayah kecamatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Camat 

b. Sekretaris Kecamatan 

c. Kepala Seksi Pemerintahan 

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

e. Kepala Sek f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

g. Kepala Seksi Pelayanan Umum 

h. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

i. Kasubbag Keuangan 

j. Kasubbag Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

Dari sejak terbentuknya Kecamatan Panjang dari tahun 1976 sampai saat ini 

telah mengalami beberapa kali pergantian secara berturut-turut antara lain: 

a. Fayakun Tahun 1976 s/d 1977 

b. Sumariyadi, SH Tahun 1977 s/d 1977 

c. Muchtar Abdullah, BA Tahun 1978 s/d 1981 

d. Drs. Habiburrahman Tahun 1981 s/d 1983 

e. Kardinal, BA Tahun 1983 s/d 1985 

f. H. A. Fuad IBA, BA Tahun 1985 s/d 1992 

g. Darwin Djafri, SH Tahun 1992 s/d 1995 

h. Drs. Idrus Efendi Tahun 1995 s/d 1995 

i. Syamsuddin Yusuf Tahun 1995 s/d 1998 

j. Sam’un, SH Tahun 1998 s/d 2000 

k. Drs. Ramlan Amron Tahun 2000 s/d 2001 

l. Sumarno, SH Tahun 2001 s/d 2003 

m. Drs. Emil Riady Tahun 2003 s/d 2005 

n. Drs. Junaidi Tahun 2005 s/d 2007 

o. Paryanto, SIP Tahun 2007 s/d 2009 

p. Bahirumsyah, S.Sos Tahun 2009 s/d 2011 
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3.2 Diagram Alir Perencanaan 

Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam 

diagram alir pada  Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Gambar 3.2 Diagram Alir Perencanaan 

 

Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Masyarakat 

Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Terhadap Sampah Spesifik 

Rumah Tangga Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Analisis Data 

 Analisis Univariat 

 Analisis Bivariat 

Pengambilan Data 

Pengolahan data 

Observasi awal kegiatan 

Data Primer: 

 Kuesioner 

 Wawancara 

 

Data Sekunder: 

 Data jumlah 

penduduk 

 Peta wilayah studi 

 

 

Topik Tugas Akhir 

Pengujian Kuesioner 

Kesimpulan dan Saran 

Pengujian secara statistik 

Uji validitas dan uji reliabilitas 
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3.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. 

Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data dan sumbernya. Data 

yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini berasal dari data sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 Data Primer dan Data Sekunder 

Data Primer Data Sekunder 

 Jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pekerjaan dan umur  

 Mengukur seberapa besar dan atau 

rendahnya pengetahuan dan sikap 

dengan tindakan masyarakat  

terhadap sampah B3. 

 Diperoleh dari Dokumen Data 

Penduduk Kecamatan Panjang, 

Kota Bandar Lampung. 

 Peta Administrasi Kecamatan 

Panjang, Kota Bandar Lampung. 

 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu: 

a. Observasi dan Dokumentasi  

Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan 

mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Seperti jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah BPS Kota Bandar Lampung, profil Kecamatan Panjang. 

Lembar observasi dan dokumentasi penelitian ini dapat dilihat pada bagian 

Lampiran 10. 

b. Studi Literatur 

Pengumpulan studi studi terdahulu. Studi ini mengacu pada jurnal penelitian 

dan pustaka lain yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap dengan 

tindakan masyarakat terhadap sampah B3 rumah tangga.  

c. Kuesioner 

Dalam penelitian ini, kuesioner dirancang dengan sifat tertutup untuk 

mengetahui pengetahuan dan sikap dengan tindakan masyarakat Kecamatan 
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Panjang, Kota Bandar Lampung terhadap sampah spesifik rumah tangga yang 

mengandung B3. Kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat pada bagian 

Lampiran 8. 

3.4 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotetis yang 

telah ditetapkan. 

3.5 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

   Populasi dapat dikatakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Panjang, Kota Bandar 

Lampung yaitu sebanyak 78.456 jiwa [45] 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung [46] 

Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

Laki-laki 39.790 jiwa 

Perempuan 38.666 jiwa 

Jumlah Total 78.456 jiwa 

Jumlah KK 16.139 KK 

 

b. Sampel  

   Sampel dalam penelitian ini adalah data dari sebagian populasi yang akan 

diteliti, dihitung dengan menggunakan rumus Slovin: 

n = 
𝑁

1+𝑁 (𝑒)²
..............................................................(3.1) 

Dimana : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

E = Presentase 

Kesimpulan dan Saran 
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Nilai e = 0,1 (10 %) Jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20 %) Jumlah kecil 

n = 
16.139 𝐾𝐾

1+16.139 (10%)²
 

 n = 
16.139 𝐾𝐾

162,39
 

 

n = 99,38 

≈ 100 responden (KK) 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan stratified random 

sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel dimana populasi yang 

bersifat heterogen dibagi ke dalam lapisan-lapisan (strata) yang saling pisah 

tuntas dari setiap strata dapat diambil secara acak [47]. 

Pelaksanaan pengambilan sampel dengan penentuan responden berdasarkan 

tingkatan kelurahan yaitu kelurahan srengsem, kelurahan karang maritim, 

kelurahan panjang selatan, kelurahan panjang utara, kelurahan pidada, 

keluarahan way lunik, kelurahan ketapang, kelurahan ketapang kuala. 

Jumlah anggota sampel bertingkat (berstrata) dilakukan dengan 

menggunakan rumus alokasi proportional: 

ni = 
𝑁𝑖

𝑁 
 X n............................................................(3.2) 

Keterangan: 

ni= Jumlah anggota sampel menurut statum 

n= jumlah seluruh anggota sampel seluruhnya 

Ni= jumlah anggota populasi menurut startum 

N= Jumlah anggota populasi seluruhnya 

Sehingga jumlah sampel berdasarkan setiap Kelurahan di Kecamatan 

Panjang, Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 
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Tabel. 3.3 Pembagian Sampel Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Panjang 

No. Kelurahan Kecamatan 

Panjang 

Sampel 

1 Srengsem =  
2.007

16.139
 x 100 = 12 KK 

2 KR. Maritim =  
2.133

16.139
 x 100 = 13 KK 

3 Panjang selatan =  
2.825

16.139
 x 100 = 18 KK 

4 Panjang Utara =  
3.059

16.139
 x 100 = 19 KK 

5 Pidada =  
2.770

16.139
 x 100 = 17 KK 

6 Way lunik =  
1.948

16.139
 x 100 = 12 KK 

7 Ketapang =  
761

16.139
 x 100 = 5 KK 

8 Ketapang kuala =  
636

16.139
 x 100 = 4 KK 

 

3.6 Operasionalisme Variabel 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik 

penelitian, variabel ini biasanya dengan simbol X. Sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel ini 

biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel 

independen (X) berupa Pengetahuan dan sikap sedangkan variabel dependen (Y) 

Tindakan. 

Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

No. Komponen 

Variabel 

Pengumpulan 

data 

Cara pengukuran 

(Pengklasifikasian) 

1.  Karakteristik 

Responden 

a. Umur 

Kuesioner 1. Umur 0-14 tahun 

(anak-anak) 

2. Umur 15-54 tahun (usia 

produktif) 

3. Umur ≥54 (lanjut usia) 
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No. Komponen 

Variabel 

Pengumpulan 

data 

Cara pengukuran 

(Pengklasifikasian) 

 b. Tingkat 

pendidikan  

Kuesioner  1. Dasar: tidak sekolah, 

tidak tamat SD, tamat 

SD atau tidak tamat 

SMP serta tamat SMP. 

2. Mengenah: tidak tamat 

SMA, tamat SMA. 

3. Tinggi: tidak lulus/lulus 

Perguruan Tinggi 

(Diploma, S1, S2, S3) 

 c. Pekerjaan  Kuesioner 1. Karyawan swasta 

2. Pensiunan  

3. PNS 

4. Petani 

5. Wiraswasta 

6. Ibu rumah tangga 

7. Lainnya… 

2.  Pengetahuan 

masyarakat terhadap 

sampah B3 rumah 

tangga yaitu segala 

sesuatu yang 

diketahui oleh 

responden tentang 

tahapan pengelolaan 

sampah B3, 

meliputi: Pengertian 

B3, sumber 

penghasil B3, jenis 

B3, karakteristik B3, 

dampak B3, alur 

Kuesioner  Kuesioner pengetahuan dengan 

10 pertanyaan. Penilaian: 

a) Sangat Setuju (SS)             : 4 

b) Setuju (S)                           : 3 

c) Tidak  Setuju (TS)             : 2 

d) Sangat Tidak Setuju (STS): 1 

Selanjutnya presentase 

diketahui kemudian dapat di 

interpresentasikan dengan 

kriteria: 

a. Jika nilainya ≥ 76-100 %  

= Baik 

b. Jika nilainya 60–75 %      

= Cukup  
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No. Komponen 

Variabel 

Pengumpulan 

data 

Cara pengukuran 

(Pengklasifikasian) 

atau tahapan 

pengelolaan B3, dan 

pola penanganan B3. 

c. Jika nilainya ≤ 60 %         

= Kurang  

[48] 

3.  Sikap masyarakat 

terhadap sampah B3 

rumah tangga yaitu 

reaksi atau respon 

yang masih tertutup 

dari responden atau 

tanggapan responden 

terhadap hal yang 

berhubungan dengan 

pengelolaan sampah 

B3 meliputi tahap 

pemisahan dan 

pengumpulan 

sampah B3, 

penanganan, dan 

pencegahan 

pemakaian sampah 

B3. 

Kuesioner  Kuesioner sikap dengan 10 

pertanyaan. Penilaian: 

a) Sangat Setuju (SS)          :4 

b) Setuju (S)                        :3  

c) Tidak  Setuju (TS)          :2 

d) Sangat Tidak Setuju (STS): 1  

Sehingga didapatkan skor 

penilaian dan klasifikasi untuk 

10 pernyataan tersebut sebagai 

berikut: 

Nilai maksimal: 4 x 10 = 40 

Nilai minimal  : 1 x 10 = 10  

Selanjutnya dari range 10-40 

dikelompokkan menjadi 3 

kategori yaitu: 

a. Nilai 30-40 = Responden 

memiliki sikap yang positif 

b. Nilai 20-29 = Responden 

memiliki sikap yang netral 

c. Nilai 10-19 = Responden 

memiliki sikap yang negatif 

[49] 

4.  Perlakuan 

masyarakat dalam 

menerapkan tahapan 

pengelolan sampah 

B3, pemisahan 

Kuesioner  Sehingga didapatkan skor 

penilaian dan klasifikasi untuk 

10 pernyataan tersebut sebagai 

berikut: 

Nilai maksimal: 4 x 10 = 40 
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No. Komponen 

Variabel 

Pengumpulan 

data 

Cara pengukuran 

(Pengklasifikasian) 

sanpah B3, 

perlakuan terhadap 

sampah B3 dan 

mengurangi 

pemakaian B3. 

Nilai minimal  : 1 x 10 = 10  

Selanjutnya dari range 10-40 

dikelompokkan menjadi 3 

kategori yaitu: 

a. Nilai 30-40 = dikategorikan 

baik 

b. Nilai 20-29 = dikategorikan 

cukup 

c. Nilai 10-19 = dikategorikan 

kurang 

[50] 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data. Pengukuran variabel penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah dalam 

rancangan penelitian ini adalah melaksanakan kegiatan eksperimen dengan 

memberikan perlakuan (treatment) kepada responden. Perlakuan kuesioner 

penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Prosedur eksperimen dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

1. Tahap persiapan meliputi:  

- Perancangan penelitian 

- Studi literatur 

2. Tahap Pelaksanaan penelitian, meliputi: 

-  Pengelompokan sampel per kelurahan 

-  Perlakuan (treatment) kepada responden dengan  beberapa pengetahuan 

seperti: 

- Pengertian sampah 

- Jenis-jenis sampah  

- Alur atau tahapan pengelolaan sampah 

- Pengertian B3  
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- Dampak dari sampah B3 rumah tangga 

- Jenis sampah B3 rumah tangga 

- Karakteristik limbah B3 rumah tangga 

-   Memberikan post test kuesioner dengan pernyataan kuesioner yang telah  

disiapkan dengan penilaian skala likert 

3. Pengolahan dan analisis data 

4. Menyimpulkan hasil penelitian 

Skala likert digunakan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala likert umumnya 

menggunakan empat angka penelitian yaitu: 

Sangat Setuju (SS)    :  4 

Setuju (S)   :  3 

Tidak  Setuju (TS)  :  2 

Sangat Tidak Setuju (STS) :  1 

3.8 Metode Penilaian 

Metode penilaian yang digunakan adalah pengetahuan, sikap dan tindakan 

masyarakat tehadap sampah spesifik rumah tangga yang mengandung B3. Aspek 

pengetahuan, sikap dan tindakan dinilai dengan rumus: 

P = F X 100%.........................................................(3.3) 

N 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Jumlah skor jawaban 

N = Jumlah skor maksimal 

Setelah presentase diketahui kemudian dapat di interpresentasikan dengan kriteria 

[51]: 

a. Tingkat pengetahuan kategori Tinggi jika nilainya ≥ 76-100 %.  

b. Tingkat pengetahuan kategori Sedang jika nilainya 60–75 %.  
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c. Tingkat pengetahuan kategori Rendah jika nilainya ≤ 60 %.  

3.9 Metode Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisis dengan dua tahapan yaitu analisis kuesioner dengan uji validitas dan 

reliabilitas kemudian menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak 

lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian 

tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. 

Alat uji analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat, alat uji ini 

bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara variabel independen X dengan 

variabel dependen Y apakah menunjukkan hubungan yang linear atau tidak. Untuk 

keabsahan data maka sebelumnya data yang diperoleh dari lapangan akan diuji 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas kuesioner dan uji reabilitas 

kuesioner. 

1. Uji Validitas 

   Uji validitas bertujuan untuk mengetahuai ketapatan tiap butir atau item 

instrumen. Sebagai uji coba instrumen, maka data yang digunakan dalam uji 

validitas sebanyak 30 responden yang merupakan sampel dari populasi 

penelitian. Jumlah sampel diambil adalah sebesar 30 responden, hal ini 

menyatakan bahwa dengan jumlah minimal 30 orang maka distribusi nilai 

akan lebih mendekati kurva normal [52]. Untuk menentukan nilai  r  tabel 

digunakan df = N – nr yang berarti 𝑑𝑓=(30−2)=28 dan taraf signifikansi 0,05 

(5%). Maka, r tabel dapat diketahui senilai 0,361. Artinya suatu item 

dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total atau 

instrument dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel maka pernyataan 

dianggap valid.  

Adapun rumus untuk menghitung validitas sebagai berikut [53]: 
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𝑁Σ𝑋𝑌−(Σ𝑋)(Σ𝑌)

√(𝑁Σ𝑋2−(Σ𝑋)2)×(𝑁Σ𝑌2−(ΣY)2)
……………………………….(3.4) 

Keterangan : 

R  = koefisien validitas item yang dicari 

X = skor responden untuk setiap item 

ΣX = jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY  = jumlah skor dalam distribusi Y 

Σ𝑋2 = jumlah kuadrat masing-masing skor X 

ΣY2 = jumlah kuadrat masing-masing skor Y 

N = jumlah responden 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas menggunakan rumus korelasi 

cronbach alpha [54]. 

𝑎
𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ = (

𝑘

𝑘−1
)[1 – 

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2 ]

…………………………………………….(3.5) 

Keterangan : 

K  = banyak butir pertanyaan. 

∑ 𝜎𝑖
2   = jumlah varian pertanyaan. 

𝜎𝑖
2       = variabel total. 

  Untuk pengujian ini peneliti juga menggunakan batasan nilai sebesar 0,7. Jika 

nilai pada hasil reliabilitas kurang dari 0,7 maka hasil tersebut dikatakan tidak 

baik [55]. 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sebagai berikut: 
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1) Analisis Univariat 

  Analisis univariat digunakan untuk mendiskripsikan tiap-tiap variabel. 

Didalam penelitian ini analisis digunakan untuk mendiskripsikan variabel 

pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap sampah spesifik 

ruamh tangga yang mengandung B3 dalam bentuk grafik distribusi 

frekuensi. 

2) Analisis Bivariat 

  Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis antar variabel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis bivariat yang dilakukkan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi. Pengujian statistik yang digunakan yaitu 

dengan uji korelasi rank spearman dengan bantuan program SPSS 25. 

Dasar pengambilan keputusan yang dipakai berdasarkan probabilitas. Jika 

probabilitas >0,05 maka Ho ditolak. Ini berarti kedua variabel ada hubungan. Akan 

tetapi jika probabilitas <0,05 maka Ho diterima, berarti kedua variabel tidak ada 

hubungan. Sedangkan untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel bebas 

dan terikat, maka dipakai korelasi rank spearman [56]. 

Rumus korelasi rank spearman: 

 

rs = 1 
6Σbi²

n (n²−1)
 …………………………………….(3.6) 

 

Keterangan: 

rs : Koefisien korelasi rank spearman 

bi : Selisih antara data Variabel x dan Variabel y 

n : Banyaknya responden 

Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu: 

1. Bila r = 0 atau mendektai 0, maka korelasi antar kedua variabel sangat 

lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. 

2. Bila r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antar kedua variabel adalah 

kuat dan searah dikatakan positif 

3. Bila r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antar kedua variabel adalah 

kuat dan berlawan arah, dikatakan negatif. 
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Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan terikat, 

digunakan kriteria dengan menggunakan koefisien korelasi rank spearman yaitu 

sebagai berikut [57]: 

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Korelasi rank spearman [58] 

Kriteria Kekuatan Hubungan 

0,00 Tidak ada Hubungan  

0,01-0,09 Hubungan Kurang Berarti 

0,10-0,29 Hubungan Lemah 

0,30-0,40 Hubungan Moderat 

0,50-0,69 Hubungan Kuat 

0,70-0,89 Hubungan sangat kuat 

>0,90 Hubungan mendekati sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


