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ABSTRAK 

Surtani (2007) : Sikap Keluarga pada Lingkungan Hidup di Perumnas Belimbkg 
Kota Padang. Fis UNP 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan, mengolah dan membahas data 

tentang Korefasi antara Pengetahuan Keluarga pa& konsep ekolog: penerimaan 

informasi melalui media Massa dengan Sikap Keluarga pada Lingkungan Hidup. 

Penelitian ini tergolong pada study korelasional. Yang berupaya mencari 

korelasi dan besarnya sumbangan variable predictor terhadap variable Kriterium. 

Populasi penelitian adalah seluruh Kepala Keluarga di P e m n a s  Belimbing Kota 

Padang. Sampel penelitian di tentukan dengan teknik Proporsional Random 

Sampling, dengan proporsi 2,5 %. Pengumpulan data mengunakan angket dengan 

wawancara terbimbing. Teknik analisis data v a n  digunakar! adalah Regrcsi dan 

Korelasi Pearsen Product Moment. 

Hasil penelitian meliputi : 1). Terdapat koielasi yang sipifikan dan positif 

antara Pengetahuan Keluarga tentang konsep ekologi dengan sikapnya terhadap 

Linglccngan Hidup, 2). Terdapat karel asi yang signi fikan dan positif antara 

penerimaan infonnasi dengan sikap keiuarga pada lingkungan hidup, 3). Terdapat 

korelasi yang signifikan dengan positif antara pengetahuan ekolog dan 

penerimaan informasi melalui media massa dengan sikap keluarga pa& 

Lingkungan Hidup. 
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Lingkungan hidup yang serasi dm seimbang merupakm bagian 

inteqral dari kehidupan manusia yang berbudaya. Lingkungan manusia yacg 

berbudaya merupakan tanggung jawab dari semua komponen di masyarakat. 

Semua orang berharap agar lingkungan hidup itu kondutif. 

Beraneka reaksi terhadap kerusakan Lingkungan hidup dewasa ini, 

merupakan bukti nyata pada mas& lingkungan hidup sudah pada taraf 

mengkhawatirkan kehidupan manusia. Keberlanjutan hidup manusia akan 

banyak tergantung pada keadaan lingkungan hidupnya. Bertolak dari pikiran 

sehat d m  kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang harmonis, serasi 

dan seimbang, maka diperlukan tindakan nyata serta gerakan yang sinergis 

guna menghadapi masalah lingkungan ini secara menyeluruh, pada saat ini isu 

lingkungan paling banyak disorot berkait dengan aktifitas industri dan aktifibs 

nunah tangga yang akhirnya penyumbang utarna terjadirya kerusakan 

khususnya terjadi pencemaran air, tanah dm udara (Soernanvoto, 1992) 

Akhir - akhir ini, pernasalahan lingkungan tidak saja kerusakan 

lingkungan, tetapi meluas pada kerusakan hutan, efek rumah kaca, 

kerniskinan, pendidikan, dan punahnya berbagai spesies (Darsono, 1992). 

Fenomena diatas menggambarkan tentang beberapa keadaan 

ekosistem dunia saat ini telah banyak mengalami kerusakan. 



Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab terhadap pelestarian 

lingkungan hidup, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang - 

undangan, khususnya mengenai lingkungan hidup yang tertuang dalam 
..- 

undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1 982. 

Menurut Suryani (1982) bahwa rnanusn mempunyai potensi luar 

biasa untuk mengelola alam dan isinya, dengan pengelolaan yang baik clan 

benar akan dapat membuat perubahan dalarn system kehidupan. 

Salah satu lingkungan hidup rnanusia yang membutuhkm 

pengelolaan seimbang dan serasi adalah lingkungan hidup diperkotaan. 

Rurnitnya pernasalahan dimaksud tercermin dari berbagai system organisasi 

serta stuktur yang ada diperkotaan dalarn berbagai interaksi sosid. 

Pembangunan perkotaan, terrnasuk pembangunan perumahan memang 

diperlukan, tetapi akibat salah kelola berakibat pada perubahan fisik dan 

kerusdan lingkungan. 

Menwut Salim (1991) pertumbuhan penduduk dilingkungan kota 

akan menimbulkan potensi krisis pada masalah kesehatan pemukirnan, air 

minum, dan penyaluran limbah. Kenaikan kebutuhan perumahan yang disertai 

belum tersedianya peraturan dan perangkat hokum serta rendahnya kesadaran 

lingkungan dan kualitas lingkungan dalam arti luas. 

Soemanvoto (1 994) rnemberi ilustrasi kota yang terletak pada daerah 

aliran sungai, bahkan diatas sungai serta padatnya alctivitas penduduk 

berakibat pada tekanm lingkungan hidup menjadi meningkat. Daya dukung 

lingkungan hidup dalam menghadapi pertumbuhan penduduk berimplikasi 



pengetahuan tentang konsep ekologi dengan pemahaman terhadap media 

massa yang belurn memadai atau optimal. Pengetahuan tentang ekologi jelas 

akan dapat mempengasuhi manusia atau 'Lersikap terhadap suatu objek, 

Demikian pula pemahaman terhadap informasi yang diterima dari media cetak 

dan elektronik. Ujungnya mengarahkan seseorang dalam bentuk tingkah laku 

dan tindakan nyata terhadap sesuatu termasuk lingkungan hidup. 

Berdasarkan pikiran diatas dipandang perlu suatu kajian menyeluruh 

tentang lingkungan hidup di perkotaan yang dituang dalam sebuah penelitian 

dangan judul "Sikap keluarga terhadap lingkungan hidup di p e m a s  

Belimbing Kecamatan Kuranji kota Padang". 

Idenfikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka perrnasalahan yang 

timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Bagaimana sikap keluarga 

terhadap pengunaan MCK, 2) Apakah keluarga mempunyai sikap positif 

terhadap lingkungan, 3) Bagaimana sikap keluarga terhadap keberadaan 

sarana kebersihan , 4) Apakah ada kaitan anka pengetahuan konsep ekologi 

dengan sikap keluarga terhadap lingkungan hidup, 5) Apakah ada kaitan 

antara penerima informasi melalui media massa dengan sikap keluarga pada 

lingkugan hidup. 

C. Batasan Masalah Dan Pei-utnusan Masalah 

1. Batasan Masalah 



Pernasalahan sikap keluarga pada lingkungan hidup cukup luas, 

maka penelitian dibatasi hanya pada kajian tentang sikap kelurga terhadap 

lingkungan hidup dikaitkan dengan pengetahuan tentang konsep ekologi dan 

penerimaan informasi melalui media massa. Unit analisis dalam penelitian 

adalah kepala kelwga penghuni perumnas Belimbing Kecamatan Kwanji 

yang terdaftar resmi secara administratif. 

2. Perurnusan Masalah 

Masalah penelitian dapat dinunuskan sebagai berikut : 

1) Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang konsep ekologi 

dengan sikap keluarga pada lingkungan hidup ? 

2) Apakah terdapat hubungan antara penerimaan informasi melalui media 

rnassa dengan sikap masyarakat pada lingkungan hidup ? 

3) Apakah terdapat hubungan arltara pengetahuan tentang konsep eko logi 

dengan penerimaan informasi melalui media massa dengan sikap 

keluarga pada lingkungan hidup ? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi bagi pemerintah kelurahan, kecarnatan dan kota guna mengambil 

kebij akan tentang penataan lingkungan. Hasil penel itian diharapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik untuk menindaklanjuti, khususnya 

variabel yang belurn dapat diamati dalam penelitian ini. 



BAR I1 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

I. Hakikat Sikap Masy: :rakzt Terhadap Lingkungan Hidup 

Oppeinheim (1 970) mengemukakan bahwa sikap merupakan aspek 

penting yang dimiliki sesearang untuk menentukan tindakanya terhadap suatu 

obyek. Sikap adalah keadaan, kesiapan, kecendrungan untuk berbuat atau 

kecakapan wltuk bereaksi dalam beberapa kelakuan bila behadapan beberapa 

stimulus. Selanjutnya sikap merupakan penguatan pada kepercayaan 

(komponen kognitif), buat menarik perhatian (komponen efektif) kemudian 

berperan penting untuk mengkondisikan kelakuan (kornponen behavioral). 

Oskamb (1 977) mendefenisikan sikap sebagai suatu susunan. mental 

atau kecendrungan, kesiapan merespon. dasar kejiwaan, ketetapan sifat 

dasar,dan karakter.Sikap memiliki tiga komponen yaitu komponen kognitif 

yang terdiri dari gagasan kepercayaan, komponen efektif menyangkut 

perasaan dan emosional, komponen prilaku yaitu kecendrungan untuk 

bertindak. 

Menurut McDonal dalarn Reilly dan Denis (1 983) sikap adalah suatu 

kecendrungan pada tindakan positif atau negative terhadap orang, obyek. 

gagasan kejadian. Sedangkan Lewis menyatakan sikap adalah predisposisi 

emosional yang dipelajari untuk bereaksi secara konstanta, senang atau tidak 

senang terhadap seseorang, obyek atau suatu ide. 



Krech Crutch field dan Ballachey (1 962) mendefenisikan si kap 

sebagai suatu sistem kepercayaan yang bersifat relatif menetap (ende-ng 

system) mengenai bagairnana manusia mengevaluasi 3byek 

Iingkungannya. Sistem ini terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) pengertian dan 

pemdniinian (cognition) ; (2) perasaan (feeling) dan (3) kecenderungan untuk 

bertindak (action). 

Berdasarkan uraian diatas,sikap pada dasarnya merupakan kesiapan 

mental dan kecenderungan merespon, untuk dapat bereaksi pada orang 

tertentu merupakan orientasi yang bersifat menetap dengan komponen 

kognitif,afektif, dan prilaku-Komponen kognitif terdiri dari kognisi tang 

dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu, pengetahuan dan keyakinan 

terhadap objek. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan dan emosi 

seseorang terhadap suatu objek. Sedangkan komponen prilaku terdiri dari 

kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak 

terhadap objek. Sikap merupakan penvujudan perasaan seseorang serta 

penilaian terhadap suatu objek yang didasarkan pada 

pengetahuqpemahaman. dan keyakinan maupun gagasan-gagasmnya 

terhadap suatu objek sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk 

bertindak pada suatu objek. 

Lingkungan hidup diartikan sebagai jumlah semua benda dan kondisi 

yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. 

Menurut Salim (1991) iingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, 



keadan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan 

mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia 

DLlri pernyataan di atas kelihatannya manusia mendapat penekanan 

khusus, ini dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang 

istimewa. Perbedan yang sangat hakiki antara manusia dan makhiuk hidup 

lainnya adalah bahwa manusia mempunyai aka1 dan kecerdikan. 

Keistimewaan dan kecerdikan yang dimiliki manusia ini didapat 

karena kemampuannya mengembangkan budaya. Budaya ini pula yang 

menyebabkan manusai dapat mengubah kuditas lingkungan hidupnya dengan 

segala konsekuensinya (Slarnet 1994) 

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga yaitu ; lingkungan 

fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Selain itu pembagian 

lingkungan ada yang membedakan hanya menjadi dua yaitu : lingkungan 

hidup fisik yaitu segala sesuatu yang ada disekitar klta yang benvujud benda 

mati, clan lingkungan biologis yaiti segala sesuatu disekitar kita yang 

benvujud benda hidup. 

Per,,bagian lingkungan hidup berazaskan pelestarian, kemarnpuan 

yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia Pengelolaan lingkungan hidup 

addah upaya terpadu dalam pernfaatan, penatan, pemeliharan, pengawasan, 

pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. 1 2 tanpa 

adanya pengelolaan lingkungan hidup secara dini akan mudah te jadi  konflik 

antara lingkungan hidup dan pembangunan sehingga akan timbul kesan bahwa 



pengelolaan lingkungan hidup bukan mendukung pembangunan tetapi 

mengharnbat pembangunan. Pembangunan merupakan suatu ha1 yang mutlak 

dilakukan. Pembangunan dimaksud'lcan disini adalah pembangunan 

bemawasan lingkungan hidup. Antara pembangunan dan lingkungan hidup 

harus berjalan searah. 

Dengan semakin pesatnya pembangunan dan perkembangan 

teknologi, maka pemasalah lingkungan hidup mulai meluas, bukan hanya 

dinegara maju tetapi juga terjadi dinegara yang sedang berkembang. 

Perkembangan industri dinegara maju telah banyak menghasilkan produk 

sampingan berupa limbah industri yang mengakibatkan pencemaran pada air, 

sungai dan laut. Misalkan lingkungan yang dihadapi dinegara berkembang, 

banyak ditimbulkan kerniskinan yaug memaksa rakyat merusak lingkungan 

alam. Hutan dibabat untuk rnemperoleh kayu bakar. Kotoran dan sampah 

manusia kurang terurus sehingga kesehatan lingkungan rendah karena air 

bersih yang tersedia ditempat pemukiman didesa dan kota belurn 

cukup.(Salim, I9 94) 

Dengan demikian disikap rnasyarakat merupakan pemahaman, 

keyakinan masyarakat terhadap lingkungan hidup, yang menghasilkan 

penilaian dan perasaan emosional, baik positif atau negatif, mendukung atau 

menolak setaip upaya melestarikan lingkungan hidup sehingga terlihat adanya 

kecenderungan untuk bertindak dan berperan serta dalam melestarikan 

lingkungan, 



Mengarnati sikap masyarakat terhadap lingkungan hidup, misalnya 

yang menyangkut kebersihan lingkungan. Komponen kognitif meliputi 

beberapa informasi tentang sampah dan limbah lainnya, keyakinan tentang 

sampah yang dapat sebagai vector beberapa penyakit. Komponen afektif 

meliputi perasan seseorang, mcngkin dalarn hal ini didominasi penilaian 

negatif disertai kekhawatiran atau ketakutan akan te jadinya wabah penyakit. 

Komponen perilaku menunjukakan kecenderungan bertindak membuang 

sarnpah pada tempatnya dan mendukung degala upaya kebersihan lingkungan. 

2. Hakikat Pengetahuan Tentang Konsep Ekologi 

Pengetahuan merupakan basil dari kegiatan keilmuan (pikiran) yang 

mengkombinasikan sensasi-sensasi pokok. Lebih lanjut dikatkan bahwa 

pengetahuan adalah hasil proses yang rymit dimana objek luar merangsang 

panca indra atau lebih yang menyebabkan perubahan dalam organ 

badan.(Surya Sumantri, 1992). 

Selanjutnya Bloom (1 98 1) membuat klasifikasi pengetahuan menjadi 

: (1) pengetahuan hal-ha1 khusus : (a) pengetahuan istilah, (b) pengetahuan 

fakta khusus ; (2) pengetahuan cara dan alat untuk melakukan ha1 khusus : (a) 

pengetahuan konveksi, (b) pengetahuan kecenderungan, (c) pengetahuan 

klasifikasi dan kategori, (d) pengetal~uan yolak ukur, (e) pengetahuan 

metodologi ; (3) pengetahuan hal-ha1 umurn dan abstrak : (a) pengetahuan 

prinsup dan generalisasi, (b) pengetahuan teori dan struktur. 



Berdasarkan pernyatan d m  pembagian pengetahuan di atas, maka 

pengetahuan yang di paharni oleh masyarakat pada umumnya berupa 

pengetahuan persepsi yang di peroleh n-lelalui kontak langsung dengan darn. 

Pengetahuan tersebut dapat juga diperoleh berdasarkan pengalaman dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga 

pengetahuan yang mereka miliki tersebut membentuk kepribadian dan 

garnbaran tentang dunia sekitamya. Menurut Krech, Crutchfield dan 

Ballachey gambaran tersebut ditentukan oleh empat faktor, yaitu : (1) 

lingkungan fisik dan sosialnya ; (2) struktur kejiwaan ; (3) keinginan dan 

tujuan ; (4) pengalaman masa ldu. (Syamsuri, 1 989). 

Soemanvoto (1994) menyebutkan bahwa suatu konsep sentral dalam 

ekologi ialah ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hunbungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagai 

bagian dari ekosistem, sernua kehidupan tjdak dapat dielakkan dari asas 

ekologi yang membentuk ,mewarmi, dan membatasinya. 

Sistem produksi dalam ekosistem berkaitan dengan aliran energi. 

Produk primer dari suatu sistem berasal ddri proses fotosintesis yang 

dilakukan oleh tumbuhan yang berhijau daun, dengan mengikat energi yang 

berasal dari sinar matahari dalarn produk yang berbentuk karbohidrat. Dalam 

proses fotosintesis 6 molekul C 0 2  dan 6 molekuI air (H20) diolah menjadi 

rnolekul giukose. Proses fotosintesis itu ialah : 

6 C 0 2  + 6 H 2 0  w C6H1206 + 6 0 2  



Produk ini kemudian mengalami proses sintesis atau biokimia 

seterusnya sehingga berbentuk produk-produk lain seperti lemak, protein, 

asarn cuka, dan lain-lain. Dalam proses daur materi selanjutnyzq produsen 

primer ini merupakan makan konsumen primer, atau herbivore yakni hewan 

pemakan hrmbuhan, seperti kzmbing. kuda, serangga Selanjutnya konsl-men 

primer ini dapat dirnangsa oleh konsumen sekunder atau di sebut karnivora. 

Materi mengalir dari mata rantai makan yang satu ke mata rantai 

yang lain. Jika makhluk hidup rnati, tidak berarti aliran materi terhenti, 

melainkan makhluk hidup yang mati menjadi makanan makhluk lain. 

Misalnya bangkai hewan dimakan oleh jasad renik, seperti bakteri dan jamur, 

dalam proses pembusukan (dekomposisi). Tingkat - tingkatan produksi ini 

disebut tingkat produk. (Soeryani, 1983) 

Menurut Soemanvoto (1 994) ckosistem mempunyai keteraturan 

yang berwujud kemampuan memelihara sendiri, mengatur sendiri, serta 

mengadakan keseimbangan kembali. Keadaa. keseimbangan (homeostatis) 

merupakan kecendrungan suatu sistem biologi bertahan pada perubahan dan 

tetap pada keadaan seimbang. Kemampuan seperti ini juga merupakan 

kemampuan individual dari manusia atau makhluk lainya. Oleh kerena itu 

dalam sistem kehidupan ada kecendrungan untuk melawan perubahan atau 

usaha untuk berada daIarn suatu keseimbangan. Sebagai contoh : Apabila 

penderita malaria digigit oleh nyamuk malaria, parasit malaria akan terhisap 

oleh nyamuk. Nyamuk ini akan mengel~~arkan penyakit itu pada orang lain, 

waktu ia menggigit orang tersebut. Dalam lingkungan itu terdapat pula 



kaseimbangan antara manusia, nyamuk malaria dan parasit. 

Penanggulangannya dilakukan dengan mengubah keseimbangan, yaitu 

mematikan parasit dalam tubuh manusia, dan memberantas nyarnuk 

malaria.Apabila berhasil akan te jadi keseimbangan baru. 

Soemawoto (1994) menambahkan setiap individu dalat-11 sljatu 

ekosistem akan mengalami adaptasi terhadap lingkungannya yang telah 

berubah itu. Adaptasi berrnakna dinamik menunjukkan bahwa adaptasi itu 

adalah proses, yakniproses penyesuaian diri dari suatu individu. 

Odum (1 971) dalam bukunya fundamentals of ecology menjelaskan 

bahwa dalam kehidupan selalu ada dinamika suatu populasi, karena populasi 

merupakan kurnpulan dari makhluk sejenis (spesies) makhluk hidup tertentu 

mempunyai cini tubuh, sehingga menimbulkan gejala yang dinarnik. Daya 

dukung (caning capacity) adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu 

populasi, di atas mana jumlal populasi tidak dapat lagi didukung oleh saran% 

sumber daya dan Iingkungan yang ada. 

Daya dukung ditentukan oleh banyaknya bahan organik tumbuhan 

yang terbentuk ddarn fotosintesis persatuan luas dan waktu, yaitu apa yang 

disebut produktivitas primer. Dasar produktivitas primer, makin tinggi pula 

daya dukung daerah itu, karena makin banyak tersedia bahan organic yang 

menjadi bahan makanan hawan. 

Dengan demikian, pengetahuan tentang konsep ekologi merupakan 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat berbentuk pengetahuan spesifik, 

pengetahuan tentang cara dan pengertian hubungan secara spesifik dan 



pengetahuan umum tentang konsep - konsep ekologi yang berkaitan dengan 

peran manusia sebagai komponen ekosistem, pa& daur materi dan aliran 

energi. 

3. Hakikat Penenm rn lnformasi Melalui Media Masa 

Menurut Rahrnan (1994) komunikasi massa diartikan sebagai jenis 

komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khaiayak yang tersebar, 

heterogen, dan anomi melalui media cetak atau elekronik sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak dan sehat. Media massa rnerupakan 

sumber kekuatan alat control, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang 

dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lain. 

Joseph A. Devito dalam Effiendi (1994) menyatakan,komunikasi 

massa adalah komunikasi yang ditunjukan kepada massa, kepada khalayak 

yang luar biasa banyak. Secara sederhana, komunikasi rnassa adalah 

komunikasi rnelalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi 

dan film.Noelle Newrnan dalam Rakhmat (1994), menunjuk empat tanda 

pokok dari media massa : ( I )  bersifat tidak langsung, (2) bersif3t satu arah, 

artinya tidak ada interaksi peserta - peserta komunikasi (komunikan), (3) 

bersifat terbuka, artinya ditu-jukan pada public yang tidak terbatas dan 

anonym, (4) mempunyai publik secara geografis terbesar. 

Lerner dalam Schrarn (1981) n~engemukakan bahwa media dapat 

membantu rnendobrak tradisionalisme yang menghambat modernisasi, dengan 



mempertinggi hampan dan aspirasi, memperluas wawasan, memungkinkan 

orang - orang untuk membanyangkan dan menginginkan alternative lebih baik 

digudcan secara terencana untuk menimbulkan perubahan dengan 

menerapkan dalam program pem bangunan. Tugas media disi ni adalah 

memperluas idarmasi. 

Menurut Liliweri, media massa mempunyai fungsi - fimgsi tertentu 

antara lain : (I) memberikan informasi dan mernbantu kita untuk mengetahui 

secara jelas segala ikhwal tentang dunia sekelilingnya kemudian 

menyimpanya dalam ingatan kita, (2) media massa membantu kita untuk 

menyusun agenda, menyusun jadwal kehidupan sehari - hari, (3) media massa 

membantu berhubungan dengan perbagai kelompok masyarakat lain di luar 

masyarakat kita, (4) media masa mensosialisasikan pribadi manusia, (5) media 

massa membujuk khalayak yang mencari keuntungan dari pesan - pesan yang 

diterimanya, (6) media massa sebagai media hiburan. 

Schramm dalam jahi (1993) tiga fimgsi media massa dalam 

pembangunan, yaitu (1) memberitahukan rakyat tentang pembangunan 

nasional, memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, 

kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metoda dan cara menimbulkan 

perubahan, dan jika mungkm, rneningkatkan aspirasi, (2) membantu rakyat 

berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog dan 

menjaga agar informasi mengalir baik keatas maupun ke bawah dan, (3) 

mendidik rakyat agar memiliki keterampilan. 



Peran surat kabar sebagai saraaa komunikasi dalam menunjang 

pembangunan telah terbukti diberbagai negara sedang berkembang temasuk 

Indonesia. Surat kabar mampu menciptakan dan menyatakm penclapat urnurn, 

mendidik masyarakat dan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan clan 

semangat khalayak. Sifat media cetak banyak menguntungkan, misalnya sifat 

permanent pesan - pesan yang telah dicetak, keleluasan pembaca mengontrol 

ketrededahanya (exposure), clan mudah dishpan dan diambii kembali. 

Pesan yang disampaikan melalui radio sangat efektif karena daya 

kekuatan mempengaruhi khalayak. Pesan radio yang secara serempak dapat 

mencapai khlayak seketika, telah menimbukan dampak yang besar terhadap 

politik, sosial, ekonomi, budaya, militer dan pendidikan. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor, yaitu : daya langsung, daya tembus, daya tarik. 

Radio mempakan alat komunikasi yang efektif untuk menjangkau 

tempat terpencil. Siaran radio tidak terhambat oleh tingkat ketidakmampuan 

baca-tulis penduduk (Jahi, 1993) 

Radi tampa gambar dapat efektif, sedangkm televise akan terasa 

janggal tanpa visual. Kata - kata visi pada televise menekankan betapa 

pentingnya arti garnbar bagi siaranyx Idris (1987) mengemukakan tiga hal 

mengenai pentingnya kedudukan visual, yaitu : (1) gambar - garnbar yang 

baik akan menarik dan mengikat perhatian penonton dan membantu 

memusatkan perhatian pada pesan pesan, (2) gambar - garnbar dapat 

membantu penonton menginterpretasikan pesan dan memungkinkan 

"mengajarkan 35% lebih baik dari pada tampa gambar, dan (3) gambar - 



menghayati m a h a  lingkungan hidupnya. Misalnya jika seorang rnengetahui 

bahwa lingkungan hidup dan tempat tinggalnya dapat ditata, diatur dan 

diarahkan buat terbentuknya suasana lingkungan yeTg menyenangkan, maka 

segala sikap dan tingkah lakunya mengarah kepada usaha menjaga 

lingkunganya dari segala bentuk kerusakan, rongrongan dan segala macam 

bentuk gangguan. 

Pengetahuan merupakan ha1 yang sangat penting clan efektif dalam 

upaya menyikapi dan bertindak, sebab pengetahuan, khususnya pengetahuan 

tentang konsep ekologi dapat bekal untuk memilih sikap positif atau negative 

terhadap lingkungan hidup, pada akhirnya mempengaruhi prilakunya 

Seseorang dapat saja berbuat sesuatu yang salah tanpa sadar, karena 

ketidaktahuanya tentang apa yang ia ke jakan. Namun yang pasti pengetahuan 

tentang konsep ekologi seseorang yang cukup akan membawanya kepada 

sikap dan tingkah laku yang benar terhadap lingkunganya. 

Keadaan diatas, menuju kepada suatu kesimpulan bahwa 

pengetahuan tentang konsep ekologi sangat penting artinya dalarn 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dan keluarga tentang 

lingkungan hidup. 

2. Hubungan Antara Penerimaan Informasi Melalui Media Massa dengan Sikap 

Keluarga Terhadap Lingkungan Hidup. 

Secara sederhana media massa merupakan sarana pembanguan 

bangsa yang cukup efektif dalarn mengarahkan semua bentuk kegiatan 



pentbangunan. Keberhasilan pernbangman juga dilihat dari indicator 

efehikya pemanfaatan media massa sebagai media pendidikan bagi 

masyarakat. 

Eksisitensi media massa sebagai sarana penyampaian inforrnasi, dan 

pendidikan masyarakat dalarn arti luas dapat dipercaya banyak orang termasuk 

pakar informasi. Prilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh hubungan 
- 

seseorang dengan orang lain dengan bantuan komunikasi. Besamya intensitas 

pemberian mengenai masalah lingkungan hidup melalui media cetak, dan 

media elektronik senantiasa akan dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

seseorang dalarn menarifi lingkunganya. 

Pemberitaan yang intensif dan kelanjutan dengan kualitas informasi 

yang aspiratif, akomodatif disadari akan dapat menyebabkan seseorang atau 

keluarga untuk membentuk sikap positif terhadap lingkungan hidupnya. 

Seiaring dengan pemberitaan mcjia massa yang menayangkan akibat 

pencemaran udara, air dan tanah berakibat terhadap kesehatan manusia dalam 

berbagai bentuk. Ferlomena ini senantiasa cerdas dapat dipahami orang bahwa 

~ ~ ) r l u  dihindari. Sikap positif terhadap lingkungan akan berlanjut pada 

tindakan yang benar terhadap lingkungan. Misalnya dilingkungan perumahan, 

perlu membuang sarnpah pada tempatnya, membakar sampah pada tempatnya. 

Jika dapat disimpulkan sementara bahwa penerimaan inforrnasi 

melalui media massa yang intensif yang berkelanjutan akan dapat 

mempengaruhi pembentukan sikap yang benar terhadap lingkungan hidup. 



Berdasarkan kerangka berfikir di atas rnaka berikut ini dirangkum 

kedalam satu bentuk kerangka konseptuai. 

Pengetahuan tentang konsep ekoiogi 

Sikap keluarga pada 

Penerimaan informasi 

Melalui media masa 

C . Hipotesis 

Penelitian ini mengajukan tiga hipotesis sebagai berikut : 

1.  Terdapat hubungan yang signifrkan dan positif antara penetahuan 

tentang konsep ekologi dengan sikap keluarga pada lingkungan hidup. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara penerimaan 

informasi melalui media massa dengan sikap keluarga pada lingkungan 

3 .  Terdapat hubungan yang signi fkan dan positif antara pengetahuan 

konsep ekologi dan penerimaan informasi melalui media massa dengan 

sikap keluarga pada lingkungan hidup. 



Sampel Responden Penelitian (KK masing Tipe) di Penunnas Belimbing 

l l Type Rumah I KK I Proporsi I Responden 

1 2 1 Type sedang (tip 36) 1 1560 ( 2,5% 1 39 

I I I 

I 3 I Type besar (tipe 54) 1 160 1 2,5% 1 9 

1 

I I I I I 

Sumber : Data Sekunder, 2005 

C. Defenisi Operasional Variabel, Indikator dan Pengukuran 

1. Sikap Keluarga Lingkungan Hidup 

Sikap keluraga dalarn penelitian dirnaksudkan sebagai suatu susunan 

kesiapan mental, kecendrungan bertindak, dan kesiapan merespon terhadap 

suatu kegiatan atau obyek. Obyek dalam penelitian ini adalah lingkungan 

hidup. Indikatornya meliputi : 1) kognitif, 2) efektif dan 3)psikomotor. 

Pengukuran variabel dan indikator ini mengunakan skala likert, 

dimana responden yang diberikan responden diberi skor +4, +3, +2, dan + l  

untuk option a,b,c clan d untuk kutub positif sedangkan -4, -3, -2 dan -1 untuk 

kutub negative. 

2. Pengetahuan Tentang Konsep Ekologi 

Pengetahuan dalam ha1 ini berarti, kapasitas pengetahuan kepada 

kelurga tentang konsep ekologi terutama konsep ekologi dalarn dunia praktis 

dan terdekat. Penetahuan tentang konsep ekologi direkam dengan 

menggunakan perangkat tes. Indikator meliputi : 1) ingatan, 2) pemaharnan 

dan 3) aplikasi. Pengukuran yang digunakan sesuiai dengan aspek yang 

Type kecil (tipe 21) 55 2200 2,5% 



BAB IV 

HASlL PENELlllAN 

A. Deskripsi Data 

Data penelitian ini terdiri dari: Sikap Keluarga Pada Lingkungan 

Yidup (Y) sebagai variabel tsrikat, pengetahuan keluarga tentang konsep 

ekologi (Xq) dan penerimaan informasi melalui media masa (X2 ) sebagai 

variabel bebas. Untuk masing-masing variabel di bawah ini akan disajikan 

nilai rata-rata, simpangan baku, median, modus, distribusi frekuensi, serta 

histogram dari setiap variabel. 

1. Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

Berdasarkan data penelitian untuk skor Sikap Keluarga Pada 

Lingkungan Hidup diperoleh rentang skor empiris 27 dengan skor 

terendah 60 dan skor tertinggi 87. Dari analisis data diketahui skor rata- 

rata sebesar 73.94, simpangan baku 5,24, banyaknya kelas 8 serta 

distribusi frekuensi sebagaimana tampak pada tabel 4.1 berikut 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Skor Sikap Keluarga Pada 
Lingkungan Hidup 

No. 

8. 

Kelas Interval 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2007 

84.50 - < 88.00 
Total 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif 
(%) 1 

1 
103 

0,97 
100,OO 



Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 4.1 diatas 13,59 

% dari jumlah responden memperoleh skor kelompok rata-rata dari skor 

Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup, 31,07 % responden yang 

memperoleh skor di bawah harga kelompok rata-rata, dan 55,34 % 

responden memperoleh skor di atas harga kelompok rata-rata. Histogram 

yang menunjukkan kelompok skor Sikap Keluarga Pada Lingkungan 

Hidup dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini: 

Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

Gambar 1. Histogram Skor Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

2. Pengetahuan Keluarga Tentang Konsep Ekologi 

Berdasarkan data penelitian untuk skor pengetahuan keluarga 

tentang konsep ekologi, diperoleh rentang skor empiris 1 0 dengan skor 
/ 

terendah 15 dan skor tertinggi 24. Dari analisis data didapatkan harga 

rata-rata sebesar 20,68, Simpangan baku 1,8097, banyaknya kelas 8 dan 

panjang kelas 1,2 serta distribusi frekuensi sebagaimana tampak pada 



Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Skor Pengetahuan Keluarga tentang 
Konsep Ekologi 

I Total 103 100.00 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2007 

No. 

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 4.2 dapat dilihat 

bahwa 26,21% dari jumlah responden yang memperoleh skor rata-rata 

dari skor pengetahuan keluarga tentang konsep ekologi, 25,54% 

Frekuensi Relatif 
(%I Kelas Interval 

memperoleh skor di bawah harga rata-rata, dan 58,25 % memperoleh skor 

Frekuensi Absolut 

di atas harga rata-rata. Histogram yang menunjukkan kelompok skor 

pengetahuan keluarga tentang konsep ekologi dapat dilihat pada Gambar 

2 berikut ini: 

Pengetahuan Keluarga Tentang Konsep Ekologi /v 
Gambar 2. Histogram Skor Pengetahuan Keluarga Tentang Konsep 

Ekologi 



3. Penerimaan lnformasi Melalui Media Masa 

Berdasarkan data penelitian untuk skor penerimaan informasi 

melalui media masa, mempunyai rentang skor empiris 10 dengan skor 

terendah 8,O dan skor tertinggi 18,O. Dari analisis data diperoleh harga 

rata-rata sebesar 13,55, Simpangan baku 2,08, banyaknya kelas 8 dan 

panjang kelas 1,30 serta distribusi frekuensi sebagaiman~ tampak pada 

Tabel 4.3 Distribusi Frekunsi Skor Penerimaan lnformasi Melalui 
Media Masa 

No. 

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 4.3, nampak 

bahwa responden yang memperoleh skor rata-rata sebesar 13,55% dari 

jumlah skor penerimaan informasi melalui media masa, 63,1% 

memperoleh skor di bawah harga rata-rata, dan 23,31% memperoleh skor 

di atas harga rata-rata. Histogram yang menunjukkan kelompok skor 

penerimaan informasi melalui media masa dapat dilihat pada Gambar 3 

berikut ini : 

Total 

Kelas Interval 

Sumbc : Pengolahan Data Primer 2007 
103 

Frekuensi Absolut 

100,OO 

Frekuensi Relatif 
(%I 



1. Hubungan Antara Pengetahuan Keluarga Tentang Konsep Ekologi 

dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap 

pasangan data penelitian antara variabel pengetahuan keluarga tentang 

konsep ekologi ( X i )  dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup (Y) 

menghasilkan koefisien arah regresi b sebesar 1,57 dan konstanta a 

sebesar 41,48. Dengan demikian, bentuk hubungan antara kedua 

variabel tersebut dapat dinyatakan oleh persarnaan regresi Y = 41,48 + 

1,57 X,. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, persamaan regresi 

ini harus memenuhi syarat kelinearan dan keberartian. 

Untuk mengetahui derajat kelinearan dan keberartian persamaan 

regresi tersebut, maka perlu dilakukan uji F. Adapun hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana Antara Pengetahuan 
Keluarga Tentang Konsep Ekologi dengan Sikap Keluarga 

Std. error of Est = 0,24 
r. sc;uare = 0,29 
r = 0,54 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2007 

Pada ~ingkungan Hidup 

Dari analisis regresi linier sederhana terhadap data penelitian 

, diperoleh koefisien arah regresi sebesar 1,57 dan konstanta sebesar 

"ariabe' 

X1 

41,48. Dengan demikian bentuk hubungan antara kedua variabel dapat 

Constanta = 41.48 

disajikan dalam bentuk persamaan yaitu ?= 41,48 + 0,54 X I .  untuk 

Koefisien 
Korelasi 

1,57 

t 

mengetahui derajat keberartian persamaan regresi tersebut selanjutnya 

Standar 
Error 

4,43 

P. Hipotesa 

Hitung 

6,47 

HO 

- 
HI  Tabel 

a=0,05 
1,66 

a=0,01 
2,36 



diuji menggunakan uji F. adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 

Tabel 4.5 Analisis Varians Variabel Pengetahuan Keluarga Tentang 
Konsep Ekologi dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan 
H i d u ~  

Dari tabel diatas diperoleh harga F hitung sebesar 41,837. harga ini 

Source 

Regression 
Residual 

Tota I 

jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga F tabel dengan DF 

pembilang 1 dan penyebut 101. Dengan membandingkan F hitung dan F 

sum of 
Square 
822,3669 

1 985,2835 
2807,6505 

tabel diketahui bahwa koefisien regresi adalah signifikan, karena F hitung 

Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh rxy sebesar 0,54. 

DF 

1 
1 01 
102 

koefisien korelasi ini ternyata signifikan karena t hitung > t tabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

Mean 
Square 

822,3669 
4 9,6553 - 

korelasi signifikan dan positif antara pengetahuan keluarga tentang 

konsep ekologi dengan sikap keluarga pada lingkungan hidup. Dengan 

FO 

41,837 

demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima. Untuk mendapatkan 

gambaran nyata tentang keberartian koefisien korelasi dapat dilihat pada 

F Tabel 

tabel berikut : 

a=0,05 
3,86 

a=O,Ol 
6,70 

- -. 

0,5412 
Sumber : pengolahan data primer, 2007 

Tabel 4.6 Analisis Keberartian Koefisien Korelasi my 

Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

l-xl Y 

dan positif antara antara pengetahuan keluarga tentang konsep ekologi 

r tabel pada taraf signifikan 
a=0.05 a=0.01 



dengan sikap keluarga pada lingkungan hidup. Kekuatan hubungan 

tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang konsep . 

ekologi memberi kontribusi sebesar 29,29% pada varians sikap keluarga 

pada lingkungan hidup melalui model regresi = 41,83 + 1,57 XI. untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 

I I I I I I I I I 

0 15 16,2 17,4 18,6 19,8 21 22,2 23,424,6 
Pengetahuan tentang konsep ekologi 

Gambar 4 : Hubungan Antara Pengetahuan Keluarga Tentang 
Konsep Ekologi dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan 
Hidup 

2. Hubungan antara penerimaan informasi melalui media masa 

dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap 

pasangan data penelitian antara variabel penerimaan informasi melalui 

media masa (X2) dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup (Y) 

menghasilkan koefisien arah regresi b sebesar 1,23 dan konstanta a 



sebesar 57,29. Dengan demikian, bentuk hubungan antara kedua 

variabel tersebut dapat dinyatakan oleh persamaan regresi ? = 57,29 + 

1,23 &. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, persamaan regresi 

ini harus memenuhi syarat kelinearan dan keberartian. 

Untuk mengetahui derajat kelinearan dan keberartian persamaan 

regresi tersebut, maka perlu dilakukan uji F. Adapun hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Sederhana Antara Penerimaan 
lnformasi Melalui Media Masa dengan Sikap Keluarga 

Constanta = 57,29 
Std. error of Est = 0,22 
r. square = 0,24 

- 

Pada Lingkungan Hidup 

r = 0,49 1 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2007 

Dari analisis regresi linier sederhana terhadap data penelitian 

"ariabe' 

X2 

diperoleh koefisien arah regresi sebesar 1,23 dan konstanta sebesar 

. t 

Hitung Ta be1 
a=0,05 1 a=O,Ol 

5,64 1,66 1 2,36 

57,29. Dengan demikian bentuk hubungan antara kedua variabel dapat 

Koefisien 
Korelari 

1,23 

disajikan dalam bentuk persamaan yaitu y= 57,29 + 1,23 X2. untuk 

Standar 
Error 

0,22 

P. Hipotesa 

mengetahui derajat keberartian persamaan regresi tersebut selanjutnya 

HO 

- 

diuji menggunakan uji F. adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 

H1 



Tabel 4.8 Analisis Varians Variabel Penerimanaan lnformasi Melalui 
Media Masa dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan 
Hidur, 

9" r ibbel  diatas diperoleh harga F hitung sebesar 31,81. I ,arga ini 

jauh letjih besar jika dibandingkan dengan harga F tabel dengan DF 

Source 

Regression 

Residual 

Total 

pembilang 1 dan penyebut 101. Dengan membandingkan F hitung dan F 

Sumber : Pengolaban Data Primer 2007 

Mean 
Square 

672,4781 

21,1403 

tabel diketahui bahwa koefisien regresi adalah signifikan, karena F hitung 

sum of 
Square 
672,4781 

21 35,1724 

2807,6505 

Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh my sebesar 0,49. 

FO 

31,81 

DF 

1 

101 

102 

koefisien korelasi ini ternyata signifikan karena t hitung > t tabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

F Tabel 

korelasi yang signifikan dan positif antara pengetahuan keluarga tentang 

a=0,05 
3,86 

penerimaan informasi melalui media masa dengan sikap keluarga pada 

a=0,01 
6,70 

lingkungan hidup. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang keberartian 

koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 Analisis Keberartian Koefisien Korelasi rxv 

0,49 
Sumber : pengolahan data primer, 2007 

- 

Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

MY 

dan positif antara penerimaan informasi melalui media masa dengan sikap 

keluarga pada lingkungan hidup. Kekuatan hubungan tersebut 

r tabel pada taraf signifikan 
a=0,05 a=0,01 



menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang penerimaan informasi 

melalui media masa memberi kontribusi sebesar 23,95% pada varians 

P. 

sikap keluarga pada lingkungan hidup melalui model regresi Y = 57,29 + 

1,23 x2. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 

I I I I I I I I I 

0 8 9,3 10,6 11,9 13,2 14,s 15,8 17,l 18,4 
Peneriman informasi melalui media masa 

Gambar 5 : Hubungan Antara Penerimaan lnformasi Melalui Media 
Masa dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

3. Hubungan Antara Pengetahuan Keluarga Tentang Konsep Ekologi 

Dan Penerimaan lnformasi Melalui Media Masa Secara Bersama- 

Sama Dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup 

Berdasarkan hasil analisis regresi jamak terhadap pasangan data 

antara pengetahuan keluarga tentang konsep ekologi dan penerimaan 

informasi melalui media masa dengan Sikap Keluarga Pada Lingkungan 

Hidup (Y) menghasilkan koefisien arah regresi jamak b sebesar 1.29 



untuk XI (pengetahuan keluarga tentang konsep ekologi) dan 0,93 untuk 

X2 (penerimaan informasi melalui media masa), serta konstanta a sebesar 

34,62. Dengan demikiafi, bsntuk hubungan antara ketiga variabel 
A 

tersebut dapat dinyatakan oleh persamaan regresi jamak Y = 34,62 + 

1,29X1 + 0,94X2. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, 

pemmaan regresi ini harus memenuhi syarat keberartian. Seperti yang 

telah dilakukan pada persamaan regresi linear sederhana, maka pada 

persamaan regresi linear jamakpun dilakukan uji F dengan tujuan untuk 

mengetahui derajat keberartiannya. Hasil pengujian terhadap persamaan 

regresi jamak dapat ditelaah pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10 Analisis Keberartian Koefisien Korelasi jamak 

Berdasarkan hasil analisis variansi seperti yang ditarnpilkan pada 

Tabel 4.10 secara keseluruhan persamaan regresi linear jarnak diperoleh 

Fhitung = 36,65 > Ftabel = 4,66, pada taraf signifikan a = 0 , 0 1 . ~ ~ ~ 1  ini 

menunjukkan bahwa model regresi jarnak signifikan atau berarti. Dengan 

demikian, model persamaan regresi jamak dapat digunakan untuk 

memprediksi. 

Sumber 

Regression 

Residual 

Total 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa 

hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterirna. Hal ini 

JK 

1 187,49 

2807,65 

3995,14 

DF 

2 

100 

102 

Mean 
Square 

593,74 

16,201 

FO 

36,64 

F Tabel 
a=0,05 
3,02 

a=0,01 
4,66 



berarti terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara pengetahuan 

keluarga tentang konsep ekologi dan penerimaan informasi melalui media 

massa dengan sikap keluarga pada lingkungan hidup lebih rinci hasil 

analisis dan pengujian hipotesis dapat didiskusikan sebagai berikut : 

Pertama, pengetahuan keluarga tentang konsep ekologi 

mempunyai hubungan berbanding lurus dengan sikap keluarga pada 

lingkungan hidup secara signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 

0,54. Hubungan tersebut bermakna bahwa makin tinggi pengetahuan 

keluarga tentang konsep ekologi diikuti pula makin tingginya sikap 

keluarga pada lingkungan hidup. 

Kekuatan hubungan antara kedua variabel ini bermakna bahwa 

sumbangan variabel pengetahuan ekologi terhadap varians variabel sikap 

keluarga pada lingkungan hidup mencapai 29,9% secara logis dapat 

dijelaskannya bahwa pengetahuan keluarga pada konsep ekologi 

senantiasa perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Keadaan ini bila dapat 

terpelihara, maka sikap keluarga pada lingkungan hidup menjadi positif 

dan baik. Akhirnya segala aksi dan perbuatan anggota keluarga pada 

lingkungan pada lingkungan hidupnya akan menjadi balk dan berjalan 

pada realnya. 

Kedua, variabel penerimaan informasi tentang media massa 

menjadi penting, hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata terbukti 

memiliki korelasi yang signifikan dan positif dengan sikap keluarga pada 

lingkungan hidup dengan koefisien korelasi (ry2) 0,49. Korelasi ini memiliki 

makna makin tinggi dan dipahaminya informasi tentang lingkungan hidup 



dari media massa, maka makin tinggi pula sikap keluarga pada lingkungan 

hidup. 

lndeks koefisien determinasi (r determinasi) sebesar 0,2395 dari 

hasil analisis data memperlihatkan kontribusi variabel penerimaan 

informasi melalui media massa terhadap varians variabel sikap keluarga 

pada lingkungan hidup cukup besar yakni 23,95%. Temaar: aeperti ini 

sangat logis, sebab media massa seperti tv, radio, koran apabila 

dimanfaatkan oleh masyarakat dengan intensif, diyakini efektif membentuk 

opini dan cara pandang seseorang tentang sesuatu. Keadaan ini apabila 

berkelanjutan dan makin intens, maka akan dapat membentuk sikap 

seseorang tentang sesuatu, dalam konteks ini sikap terhadap lingkungan . 

Dalam kehidupan nyata telah banyak efek dan pengaruh dari media 

massa terhadap sikap, bahkan tingkah laku seseorang dalam 

memperlakukan lingkungan hidup misalnya saja efek dari tayanngan di 

televisi yang membuang sampah sembarangan menimbulkan penyakit 

perut dan ISPA. Keadaan ini diyakini dapat membentuk sikap yang makin 

baik pada lingkungan hidup. 

Kttiga, hubungan bersama antara pengetahuan keluarga pada 

konsep ekologi dan penerimaan informasi melalui media massa, ternyata 

hasil analisis membuktikan memiliki korelasi ganda yang signifikan. 

Korelasi antara kedua variabel bebas tergadap variabel sikap keluarga 

pada lingkungan hidup sebesar 0,65. Temuan ini sekaligus bermakna 

bahwa kedua variabel bebas memiliki kontribusi sebesar 42,29% terhadap 

varians variabel sikap keluarga pada lingkungan hidup. 



Berdasarkan hasil analisis dapat diyakini bahwa sikap keluarga 

pada lingkungan hidup apabila kedua. Variabel bebas secara bersama- 

sama dapat berjalan dan terlaksana secara sinergis dan barkelanjutan, 

maka sikap keluarga pada lingkungan akan makin kental pada seseorang 

atau pada keluarga. Keadaan ini pada akhirnya akan membentuk sikap 

dan tingkah laku yang makin t e p ~ t  dan baik dalam memperlakukan 

lingkungan hidup, khususnya dikompleks perumahan. 



BAB V 

KESIMPULAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan terdahulu maka dapat 

disimpulkan perihal sebagai berikut : 

1. Terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara pengetahuan 

keluarga tentang konsep ekologi dengan sikap keluarga pada 

lingkungan hid3p. Kontribusi variabel pengetahuan keluarga tentang 

konsep ekologi pada varians variabel teri kat sebesar 29,29%. 

2. Terdapat korealasi yang signifikan dan positif antara penerimaan 

informasi tentang media masa dengan sikap keluarga pada 

lingkungan hidup, dimana kontribusi variabel bebas X2 sebesar 

23,95% pada varians variabel sikap keluarga pada lingkungan hidup. 

3. kedua variabel bebas yakni pengetahuan keluarga pada konsep 

ekologi dan penerimaan media massa memiliki korelasi yang 

signifikan dan positif terhadap sikap keluarga pada lingkungan hidup, 

dimana kontribusi bersama sebesar 42,29%. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan terdahulu maka diajukan saran sebagai 

beri kut : 

1. Diharapkan kepada keluarga penghuni perumnas belimbing supaya 

pro aktif dan giat selalu meningkat pengetahuan, khususnya tentang 

konsep lingkungan (ekologi). Untuk peningkatan pengetahuan ini, 
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Intrument Penelitian 

Sikap Keluarga pada lingkungan hidup di perumnas Belimbing Kec. Kuranji 
Kota Padang 

Indentitas Responden 

Nama 
Alamat 
Pekerjaan 
Nomor Responden : 

I. Instrument Sikap Keluarga Terhadap Lingkungan Hidup 

Petunjuk : Berikanlah pendapat anda mengenai pernyataan berikut ini : 

1. Orang yang mengotori got disekitar tempat tinggal anda. Melihat ha1 ini 

bagaimana menurut anda ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap i tu wajar 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

2. Dalarn proses pembangunan, setiap orang dapat mengambil pasir, kerikil atau 

tanah semaunya. Bagaimana menurut anda ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan - tindakan itu 

b.Saya mengangap itu wajar 

c.Saya setuju dengan tindakan itu 

3. Jika ada anggota masyarakat yang menebangi penghijauan di pingir jalan. 

Bagaimana pendapat anda ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu wajar 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

4. Bagaimana menurut anda kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ,di 

depan rumah atau ke pinggir jalan ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu wajar 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 



5. Bagaimana menurut anda .tentang kebiasaan warga yang suka membakar 

sampah di depan rurnah ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan iiu 

b. Saya mengangap itu wajar 

c. Saya setuju, karna tidak mengganggu ketenangan saya 

6. Bagaimana menurut anda tentang kebiasan warga yang suka merusak bak 

sampah ymg di sediakan olaeh pihak devolever ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu biasa 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

7. Bagaimana menurut anda melihat adanya warga yang menanami 

perkarangannya dengan apotik hidup (bunga) ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu biasa 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

8. Bagaimana menurut anda tentang warga yang terbiasa menjemur pakaian di 

depan rurnah ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu wajar 

c. Sayasetujudengantindakan itu 

9. Bagaimana menurut anda tentang warga yang suka menanami tanaman di 

depan rumah ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindAan itu 

b. Saya mengangap itu wajar 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

10. Bagaimana menurut &da tentang kebiasaan warga yang membuat kandang 

ternak ayam atau itik didepan rumah ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu wajar 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 



a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu wajar saj a 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

18. Bagaimana menurut anda tentang adanya kegiatan latihan bela diri di 

kompleks ini ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mer gangap itu biasa saja 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

19. Bagaimana menurut anda tentang kegiatan ronda malarn di kompleks ini ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu ha1 wajar 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

20. Bagaimana menurut anda tentang adanya kelompok pengajian di kompleks ini 

? 

a. Saya setuju dengan kegiatan itu 

b. Saya mengangap itu ha1 biasa 

c. Saya tidak setuju dengan kegiatan itu 

21. Bagaimana menurut anda adanya kegiatan pos ronda di kompleks tempat 

tinggal anda ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu biasa saja 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

22. Bagaimana menurut anda tentang adanya kelompok belajar di kompleks ini ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu wajar saja 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

23. Bagaimana menurut anda adanya kegiatan goro masyarakat sekali seminggu di 

kompleks ini ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu biasa saja 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 



24. Bagaimana menurut anda tentang kebiasaan orang yang suka ngerumpi di 

depan rumah ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu biasa saja 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

25. Bagaimana menurut anda tentang kebiasaan warga yang suka menyantuni 

orang miskin dan anak yatim ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap itu biasa saja 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

26. Bagaimana menurut anda tentang kebiasaan organisasi kepemudaan meminta 

sumbangan untuk menggelar suatu acara seperti kompetisi olah raga atau 

kesenian 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap ha1 itu biasa 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

27. Bagaimana menurut anda adanya warga kompleks yang suka menyantuni 

peminta - minta ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap ha1 itu biasa 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

28. Bagaimana menurut anda tentang kebiasaan warga meninggalkan rumah tanpa 

adanya penunggu di waktu lebaran ? 

a. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap ha1 itu biasa saja 

c. Saya setuju dengan tindakan itu 

29. Bagaimana menurut anda tentang pengurus mesjid kompleks ~edang  meminta 

bantuan untuk kelanjutan pembangunan mesjid ? 

a. Saya setuju dengan tindakan itu 

b. Saya mengangap ha1 itu biasa 

c. Saya tidak setuju dengan tindakan itu 



13. Pemusnahan sarnpah plastik sebagai produks sampah domestik rumah 

tangga lebih baik di masukan saja kedalam kompas dari pada di bakar (B- 

S) 

14. Got yang ada di depan rumah sangat cocok digunakan sebagai tempat 

buangan air MCK rumah tangga (B-S) 

15. Got didepan rumah yang aliran airnya lancar dapat mengurangi penyakit 

menular (B-S) 

16. Tata air got yang ada di depan pemukiman mesti di atur sebaik - baiknya 

(B-S) 

17. Tata air got yang ada di lingkungan menyatakan tugas penu11 dari aparat 

kelurahan (B-S) 

18. Penghijauan kota tennasuk perumnas ini perlu di galakan meskipun di 

sebelah timur lingkungan ini ada hutan dan semak (B-S) 

19. Pohon hijau di pinggir jalan kompleks perumnas ini tidak perlu di lakukan 

programnya sebab dapat menggangu lintas kendaraan dan bahaya terhadap 

pejalan kaki (B-S) 

20. Pepohonan hijau di pinggir jalan perumnas ini tidak perlu di remajakan 

(B-S) 

21. Penghijauan di perumnas ini palinh cocok jika di tanarni pohon tua yang 

berfungsi ekonomis yang efisien bagi warga perumnas (B-S) 

22. Pohon jjenghijauan di sini di perlukan penanaman dengan jarak yang 

teratur (B-S) 

23. Pohon penghijauan yang baik hams berasal dari bibit yang sama dan 

berkwalitas (B-S) 

24. Pohon penghijauan memiliki teknik menanam yang khas atau spesifik (B- 

s 1 
25. Pohon penghijauan idealnya merupakan tanggung jawab seluruh 

komponen masyarakat (B-S) 



Intrument 

111. Penerimaan Imformasi Melalui Media Massa 

1. Pernahkah Bapak/Ibu/ Sdr mendengarkan berita tentang lingkungan hidup 

yang di siarkan melalui radio ? 

a. Pernah b. Tidak pernah 

Jika pemah, bagaimana tanggapan anda tentang berita tsrsebut : 

a. Mengerti 

b. Cukup mengerti 

c. Tidak mengerti 

2. Berita tentang lingkungan pada radio tersebut, selanjutnya dalarn kehidupan 

sehari -hari anda ............. 

a. Terapkan 

b. Diterapkan jika diperlukan 

c. Tidak di terapakan karna tidak bermanfaat 

3.  Bagairnana menurut anda tentang berita atau tulisan mengenai lingkungan 

hidup di koran lokal di kota anda ? 

a. Bemutu dan sangat di butuhkan 

b. Biasa saja 

c. Tidak berrnutu dan tidak penting 

4. Tulisan di koran lokal yang pernah anda baca dalam realitanya memerlukan : 

a. penerapan yang serius 

b. Biasa saja 

c. Tidak di perlukan, karna tidak memberi rn ~n faat langsung 

5. Pernahkah anda mendengar dan melihat acara/ berita tentang lingkungan 

hidup di televisi ? 

a. Pernah b. Tidak Pernah 

Jika pernah, bagaimana pemahamm pengertian anda tentang ha1 itu ? 

a. Mengerti 

b. Cukup mengerti 

c. Tidak mengerti 

6. Bagaiman menurut anda tentang berita tersebut ? 



a. Penting dan perlu dilaksanakan 

b. Biasasaja 

c. Tidak di perlukan, sebab tidak bermanfaat langsung 

7. Bagaimana menurut ancia frekuensi siaran tentang lingkungan di televisi ? 

a. Diperlukan setidaknya satu kali seminggu 

b. Cukup satu kali sebula 

c. Satu sekali setahun saja cukup 

8. Bagaimana menurut tingkat kesulitan untuk memahami berita tentang 

lingkungan hidup yang tayangkan di televisi ? 

a. Mudah di pahami 

b. Tergolong sedang 

c. Sulit di pahami 



HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
NUMBER OF CASES: 103 NUMBER OF VARIABLES: 3 





1 ..................... DESCRIPTIVE STATISTICS ..................... 

HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
NUMElER OF CASES: 103 NUMBER OF VARIABLES: 3 

Olah Data Surtani 

NO. NAME N MEAN STD. DEV. MINIMUM MAXIMUM 
1 XI 103 20.6893 1.8097 15.0000 24.0000 
2 X2 103 13.5534 2.0898 8.0000 18.0000 
3 Y 103 73.9417 5.2465 60.0000 87.0000 

.................... FREQUENCY DISTRIBUTIONS .................... 

HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
NUMBER OF CASES: 103 NUMBER OF VARIABLES: 3 

VARIABLE: 1. X1 

----- ----- CLASS LIMITS==== FREQUENCY 
15.00 < 16.20 3 
16.20 < 17.40 4 
17.40 < 18.60 7 
18.60 < 19.80 2 
19.80 < 21.00 2 7 
21.00 < 22.20 4 4 
22.20 < 23.40 13 
23.40 < 24.60 3 

TOTAL 103 

PERCENT 
2.91 
3.88 
6.80 
1.94 
26.21 
42.72 
12.62 
2.91 

100.00 

.... CUMULATIVE ... 
FREQUENCY PERCENT 

3 2.91 
7 6.80 
14 13.59 
16 15.53 
4 3 41.75 
8 7 84.47 
100 97.09 
103 100.00 

----- ----- CLASS LIMITS==== 
15.00 < 16.20 
16.20 < 17.40 
17.40 < 18.60 
18.60 < 19.80 
19.80 < 21.00 
21.00 < 22.20 
22.20 < 23.40 
23.40 < 24.60 

FREQUENCY ............................. 
3 I =  
4 1 == 

7 I==== 
2 I =  
27 I================= 

.................... FREQUENCY DISTRIBUTIONS .................... 

HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
m E R  OF CASES: 103 NUMBER OF VARIABLES: 3 

VARIABLE: 2. X2 

----- ----- CLASS LIMITS==== FREQUENCY 
8.00 < 9.30 2 
9.30 < 10.60 5 
10.60 < 11.90 5 
11.90 < 13.20 4 5 
13.20 < 14.50 8 
14.50 < 15.80 14 
15.80 < 17.10 2 3 
17.10 < 18.40 1 

TOTAL 103 

PERCENT 
1.94 
4.85 
4.85 
43.69 
7.77 
13.59 
22.33 

-97 
100.00 

.... CUMULATIVE . . .  
FREQUENCY PERCENT 

2 1.94 
7 6.80 
12 11.65 
57 55.34 
6 5 63.11 
7 9 76.70 
102 99.03 
103 100.00 



----- ----- CLASS LIMITS==== 
8.00  < 9.30 
9.30 < 10.60 

10 .60  < 11.90 
11 .90  < 13.20  
13 .20  < 14.50  
14 .50  < 15.80 
15 .80  < 17.10 
17 .10  < 18.40 

FREQUENCY ............................. 
2 I =  
5 I=== 
5 I=== 

.................... FREQUENCY DISTRIBUTIONS .................... 

HEADER DATA FdR: D:SURTANI LPBEL : 
NUMBER OF CASES: 103 NUMBER OF VARIABLES: 3 

VARIABLE: 3. Y 

----- ----- CLASS LIMITS==== FREQUENCY 
60.00 < 63.50 2  
63.50 < 67.00 1 0  
67 .00  < 70.50 2  0  
70 .50  <. 74.00 1 4  
74 .00  < 77.50 2  3  
77.50 < 81.00  2  7  
81 .00  < 84.50  6  
84.50 < 88.00 1 

TOTAL 103  

PERCENT 
1.94  
9 . 7 1  

19.42 
13 .59  
22 .33  
26 .21  

5 .83  
-97  

100.00  

.... CUMULATIVE . . .  
FREQUENCY PERCENT 

2 1 .94  
1 2  11 .65  
32 31 .07  
4  6  44 .66  
6  9  66 .99  
9  6  93.20 

102 99 .03  
1 0 3  100.00  

----- ----- CLASS LIMITS==== 
60.00 < 63.50 
63.50 < 67.00 
67.00 < 70.50 
70 .50  < 74.00 
74 .00  < 77 50 
77.50 < 81.00 
81.00 < 84.50  
84 .50  < 88.00  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FREQUENCY 
2 I== 

1 0  I========== 
20 ....................... 
1 4  I=============== 

HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
NUMBER OF CASES: 103  NUMBER OF VARIABLES: 3 

CRITICAL VALUE (1-TAIL, . 0 5 )  = + O r  - -16305  
CRITICAL VALUE ( 2 - t a i l ,  . 0 5 )  = + / -  . I 9 3 5 7  



...................... REGRESSION ANAZ,YSIS ...................... 

HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
NUMBER OF CASES: 103 NUMBER OF VARIABLES: 3 

INDEX NAME 
1 X 1 
2 x2 

DEP. VAR.: Y 

MEAN STD. DEV. 
20.6893 1.8097 
13.5534 2.0898 
73.9417 5.2465 

................................................................ 
DEPENDENT VARIABLE: Y 

VAR. REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 101) PROB . 
X 1 1.5690 .2426 6.468 .OOOOO 
CONSTANT 41.4803 

STD. ERROR OF EST. = 4.4335 

r SQUARED = -2929 
r = .5412 

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SOURCE SUM OF SQUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
REGRESSION 822.3669 1 822.3669 41.837 3.584E-09 
RES I DUAL 1985.2835 101 19.6563 
TOTAL 2807.6505 102 

OBSERVED CALCULATED 
62.000 72.860 
60.000 74.429 
64.000 77.567 
65.000 75.998 
70.000 75.998 
65.000 69.722 
66.000 68.153 
70.000 "' 69.722 
72.000 71.291 
76.000 72.860 
78.000 74.429 
72.000 72.860 
66.000 69.722 
67.000 69.722 
65.000 68.153 
70.000 69.722 
66.000 68.153 
70.000 66.584 
70.000 65.015 
70.000 66.584 
74.000 68.153 
75.000 69.722 
76.000 71.291 
78.000 72.8 60 
70.000 72.860 
72.000 74.429 
70.000 72.860 
72.000 74.429 

RESIDUAL -2. 
-10.8602*< 
-14.4292*< 
-13.5672*< 
-10.9982*< 
-5.9982 1 
-4.7222 1 
-2.1532 1 

.2778 1 

.7088 1 
3.1398 1 
3.5708 1 
-.8602 1 
-3.7222 1 
-2.7222 1 
-3.1532 1 

.2778 1 
-2.1532 1 
3.4158 1 
4.9848 1 
3.4158 1 
5.8468 1 
5.2778 1 
4.7088 1 
5.1398 1 
-2.8602 1 
-2.4292 1 
-2.8602 1 
-2.4292 1 

STANDARDIZED RESIDUALS 
0 0 2.0 

I I 
I I 
I I 
I I 

* I I 
* I I 

* I I 
I * I 
I * I 
I * I 
I + I 

* I I 
* I I 

* I I 
* I I 

I * I 
* I I 

I * I 
I * I 
I * I 
I *- I 
I * I 
I I 
I *- I 

* I I 
* I I 

* I I 
* I I 





DURBIN-WATSON TEST = .4391 

---------------------- REGRESSION ANALYSIS ---------------------- 
DEPENDENT VARIABLE: Y 

VAR. REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T (DF= 101)  PROB . 
X2 1.2287 .2178 5.640 . O O O O O  
CONSTANT 57.2890 

STD. ERROR OF EST. = 4.5979 

r SQUARED = .2395 
r = .4894 

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SOURCE SUM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
REGRESSION 672.4781 1 672.4781 31 .810 1 .554E 
RESIDUAL 2135.1724 1 0 1  21 .1403 
TOTAL 2807.6505 102 

OBSERVED CALCULATED 
62.000 69.576 
60.000 ,. 67.118 
64.000 72.033 
65.000 70.804 
70.000 73.262 
65.000 72.033 
66.000 70.804 
70.000 72 .033 
72.000 73.262 
76 .000 72.033 
78 .000 73.262 
72 .000 73.262 
66.000 72 .033 

' 67.000 73.262 
65 .000 72.033 
70 .000 72 .033 
66 .000 73.262 
70 .000 72.033 
70 .000 73.262 
70 .000 72.033 
74 .000 73 .262 
75 .000 73.262 

STANDARDIZED RESIDUALS 
RESIDUAZ, -2 .0  0 

-7.5758 1 * I 
-7.1184 1 * I 
- 8 .0331 ( * I 
-5 .8045 1 * I 
-3 .2618 1 k 1 
-7 .0331 1 * I 
-4 .8045 1 * I 
-2 .0331 1 * I 
-1.2618 1 * I 

3.9669 1 I * 
4.7382 1 I * 

-1.2618 1 * I 
-6 .0331 1 * I 
-6.2618 1 * I 
-7 .0331 1 * I 
-2.0331 1 * I 
-7.2618 1 * I 
- 2 .0331 1 * 1 
-3.2618 1 * I 
-2 .0331 1 * I 

.7382 1 I * 
1 .7382  1 I * 





DURBIN-WATSON TEST = .6349 

...................... REGRESSION ANALYSIS ...................... 
DEPENDENT VARIABLE: Y 

VAR. REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 100) PROB. PARTIAL rA2 
X 1 1.2863 -2281 5.638 .OOOOO .2412 
X2 .9379 .I976 4.747 .00001 -1839 
CONSTANT 34.6186 

STD. ERROR OF EST. = 4.0251 

ADJUSTED R SQUARED = .4114 
R SQUARED = .4229 

MULTIPLE R = .6503 

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SOURCE SbM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
REGRESSION 1187.4909 2 593.7455 36.647 1.150E-12 
RESIDUAL 1620.1595 100 16.2016 
TOTAL 2807.6505 102 

OBSERVED CALCULATED 
62.000 69.722 
60.000 69.133 
64.000 75.457 
65.000 73.233 
70.000 75.109 
65.000 69.026 
66.000 66.802 
70.000 69.026 
72.000 71.250 
76.000 71.598 
78.000 73.822 
72.000 72.536 
66.000 69.026 
67.000 69.964 

STANDARDIZED RESIDUALS 
RESIDUAL -2.0 0 
-7.7225 * I 
-9.1330*< I 
-11.4570t< I 
-8.2328*< I 
-5.1086 1 c 1 
-4.0257 1 * I 
-.8016 1 * I 
.9743 1 I * 
.7502 1 I * 

4.4018 1 I 
4.1777 1 I 
-3361 1 * I 
-3.0257 1 * I 
-2.9636 1 * I 



65.000 67.739 
70.000 69.026 
66.000 68.677 
70.000 66.453 
70.000 66.105 
70.000 66.453 
74.000 68.677 
75.  O u O  69.964 
76.000 72.188 
78 .000 74.412 
70.000 73.474 
72.000 75.698 
70.000 75.350 
72.000 76.636 
71 .060 77.922 
70.000 80.146 
72 .000 77.574 
70.000 76.288 
75.000 77.574 
70.000 75.350 
75.000 77.574 
72.000 78.512 
64 .000 71.598 
70 .000 70.071 
70 .000 72.295 
76 .000 75.457 
76.000 75 .109 
76 .000 77.333 
72 .000 73 .233 
65.000 71.598 
70 .000 71 .009 
70 .000 73 .233 
70 .000 71.598 
69.000 72.536 
72.000 72.884 
74.000 74.171 
75 .000 73.822 
70.000 71.598 
64.000 67.150 
75 .000 72.884 
76 .000 74 . I 7 1  
78 .000 73.581 
76.000 73 .822 
72 .000 71.598 
76 .000 70.660 
77.000 72.884 
78.000 75.109 
80 .000 77 .333  
81 .000 76 .743 
84 .000 77.681 
78 .000 76 .395 
78.000 73 .822 
76.000 71.598 
78 .000 71.598 
78 .000 72 .536 
78 .000 74.760 
77 .000 71.598 
78 .000 73.822 
72 .000 71.598 
73 .000 71.598 
70 .000 73.474 



DURBIN-WATSON TEST = .5173 



HEADER DATA FOR: D:SURTANI LABEL : 
NUMBER OF CASES: 103 NUIvBER OF VARIABLES: 3 

REGRESSION EQUATION (Shown by +Is on scatterplot) : 

INTERCEPT= 41.480295280157 SLOPE= 1.5689955824232 

r = .5412 r squared = .2929 



r PEMER~NTAH KoTA PADANG 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLlTlK 

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 251 11 I 
R E K O M E N D A S I  

Nomor : 070. 16 . 6  J IKesbang-Poll2007 

i Walikota Padang setelah membaca dan mempelajari : / 

a, Surat dari Ketua Lembaga Penelitian UNP 
Nomor 566A/H35,21PGl2007 tanggal 10 September 2007 

b. Surat Pernyataan Penanggung jawab Penelitian Ybs tanggal 3 Oktober 2007 

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan 
PenelitianlSurveylPemetaanl PKL di kota Padang yang diadakan oleh : 

Nama : Drs. SURTANI,FA.Pd 
Tempatvanggal Lahir : Panti, 14 Febr~lari 1962 
Pekerjaan : Dosen FIS UNP 
Alamat di Padang : Jln Bakti ABRI RT 01 I RW 01 No. 32 B 
Maksud Penelitian : Tridarma Penguruan Tinggi 
WaktulLama Penelitian : September - November 2007 
Judul PenelitianlSurveylPKL : Sikap Keluarga Pada Lingkungan Hidup di 

Psrumnas Belimblng Kota Padang. 

LokasilTempatP~nelitian/Su~eylPKL : Perurnnas Belimbing Kecamatan Kuranji Kota 
Padang 

Anggota Rombongan : Asnimar 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Tidak dibenarkan men impang dari kerangka dan maksud penelitian 
2. Sambil menunjukkan B urat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan rnaksud 

Sdr. kepada Kepala DinaslBadanllnstansiIKantor/Bagian/Camat dan Penguasa 
dimana Sdr. melakukan PenelitianlSurveyIPKL serta melaporkan diri sebelum 
meninggalkan daerah penelitian 

3. Mematuhi segara peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat 
setempat 

4. Selesai Penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala 
Kantor Kesbang dan Politik 

5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan 
IRekomendasi ini akan ditinjau kembali. 

Padang, 7 ' OMober 2007 

Tembusan diteruskan k e ~ a d a  Yth : 
1. Carnat Kuranji 
2. Ketua Lembaga Penelitian UNP 
3. Yang bersangkutan 

NG DAN POLlTlK 
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