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ABSTRACT

This research was conducted on students of Bengkalis Islamic High School of Economics.
The purpose of this study to determine the relationship between environmental knowledge
and environmental ethics with student attitudes in preventing environmental damage. The
number of samples of 70 students taken at random. Methods of data collection by means of
surveys in the form of questionnaires. Technique of data analysis using statistical test of
correlation and simple and multiple linear regression, hypothesis testing done with
significant level 0,05. The results showed: 1) existence of positive and significant relation
between environmental knowledge to student attitude in reducing environmental damage
equal to 0,337 with significant level 0,004 <0,05. 2) there is a positive and significant
relationship between environmental ethics and student attitude in reducing environmental
damage by 0.584 with a significant level of 0.000 <0.05. 3) there is a positive and
significant relationship between knowledge and environmental ethics with the attitude of
students in reducing environmental damage by 0.619 with a significant level of 0.000
<0.05. The conclusion that can be drawn from this research is that if environmental
knowledge and environmental ethics are improved in the form of giving additional science
about the importance of maintaining the environment then the student's attitude in
reducing environmental damage will also increase.
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PENDAHULUAN
Kerusakan lingkungan saat ini sudah terlihat parah dan menunjukkan

kecenderungan yang semakin meningkat. Tekanan kehidupan terhadap kebutuhan telah
mengakibatkan pengekplotasian terhadap alam semakin tinggi, akibatnya alam
menanggung ulah dari itu semua. Suhu bumi terasa panas karena semakin berkurangnya
ruang terbuka hijau terutama di bagian kawasan perkotaan. Dilain pihak pertambahan
jumlah penduduk serta ilmu sains teknologi yang semakin pesat perkembangannya telah
menyebabkan kemajuan yang tak terkendalikan. Perkembangan dan kemajuan ini rupanya
sebagai awal dari kerusakan lingkungan yang semakin membahayakan jika tidak disikapi
dengan baik oleh manusia itu sendiri. Karena yang menyebabkan kerusakan itu adalah ulah
manusia itu sendiri.

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak beraturan tanpa disadari dapat
mengancam kerusakan lingkungan baik secara nasional maupun global. Hilangnya tutupan
lahan yang berfungsi sebagai serapan buangan karbon dioksida ke angkasa ternyata
menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Berdasarkan laporan IPCC (International
Panel On Climate Change) bahwa rata - rata suhu permukaan global meningkat 0,3 - 0,6
0C sejak akhir abad 19 dan sampai tahun 2100 suhu bumi diperkirakan akan naik sekitar
1,4 - 5,80C, dan diperkirakan dari tahun 1999-2100 mendatang kenaikan muka air laut
sekitar 1,4 - 5,8 m (Dahuri, 2002 dan Bratasida, 2002).

Kejadian perubahan iklim tidaklah terjadi sepenuhnya oleh alam itu sendiri
melainkan ada faktor lain. Menurut Keraf (2002) munculnya masalah lingkungan hidup
bukan semata-mata persoalan teknis, tapi adalah persoalan moral. Oleh karena itu perlu
etika dan moralitas untuk mengatasinya.
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Manusia dapat mengarahkan teknologi ke arah mana saja, baik atau buruk, benar
atau salah. Di sinilah letak peran etika, yang dapat mengarahkan perilaku manusia, baik
atau buruk, benar atau salah. Tapi di akhir-akhir ini peran etika tidak muncul, walau
kebijakan lingkungan sudah ada tetapi degradasi lingkungan juga semakin meningkat.
Munculnya kerusakan lingkungan ini karena etika lingkungan tidak pernah dikedepankan.
Kerusakan lingkungan diperparah lagi karena manusia menganut paham materialisme.
Ditinjau dari penyebab kerusakan lingkungan tersebut maka sebagai langkah antisipasi
kedepan perlu dilakukan pembinaan konseptual yang terus menerus. Pembinaan ini dapat
dilakukan baik melalui pendidikan formal (pendidikan dasar hingga perguruan tinggi)
maupun nonformal (melalui media, aktivitas peduli lingkungan, keluarga dll). Rendahnya
prilaku masyarakat berawal dari rendahnya pengetahuan tentang lingkungan. Ini tentu
mengundang keprihatinan yang mendalam karena hanya masyarakat yang tidak diberi
pengetahuan saja yang tidak mampu untuk berlaku benar atau salah dalam memperlakukan
lingkungan.

Perguruan tinggi sebagai agent of change semestinya berperan penting dalam
mengurangi arus cepat degradasi lingkungan. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan
diperguruan tinggi menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menurunkan
arus lajunya kerusakan lingkungan bukan hanya tanggungjawab pada sebagian perguruan
tinggi saja (ilmu sains), melainkan semua perguruan tinggi harus diberi amanah tentang
peran penting ilmu lingkungan. Sekarang ini kurikulum perguruan tinggi yang berlatar
belakang ilmu sosial tidak menerapkan pendidikan lingkungan. Sehingga kaitannya
perilaku mahasiswa yang kurang peduli terhadap lingkungan pasti terjadi.

Berdasarkan gambaran pendahuluan di atas, maka peneliti ingin mengkaji sikap
atau prilaku mahasiswa dalam mengurangi lajunya degradasi kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh pengetahuan berwawasan lingkungan dan etika lingkungan.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei dengan

pendekatan korelasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data primer
dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket kuesioner yang disusun
berdasarkan indikator-indikator yang relevan dengan variabel penelitian. Populasi data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah mahasiswa STIE Syariah Bengkalis.
Sampel penelitian berbentuk kuesioner skala likert yang berisi 14 item indikator dengan
lima alternatif jawaban. Adapun jumlah sampel menurut Hair et al (2007), bahwa ukuran
sampel minimum yang digunakan dalam penelitian survei dapat dihitung dengan cara : 5 X
jumlah indikator variabel. Sehinga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 X 14
indikator = 70 responden.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dua varaibel bebas dan satu
variabel terikat. Dua variabel bebas yaitu pengetahuan lingkungan mahasiswa (X1), dan
etika lingkungan mahasiswa(X2) sedangkan variabel terikat adalah sikap mahasiswa dalam
mengurangi kerusakan lingkungan (Y). Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis
menggunakan aplikasi SPSS 22 dengan uji statistik korelasi dan regresi.

PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator
Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.
Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variable yang diteliti
(Simamora, 2004:172). Peneliti membuat rekapitulasi hasil uji validitas seperti dalam tabel
dibawah ini:
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator R hitung Keterangan
Pengetahuan
Lingkungan

X1.1 ,526 Valid
X1.2 ,624 Valid
X1.3 ,665 Valid
X1.4 ,602 Valid
X1.5 ,715 Valid

Etika
Lingkungan

X2.1 ,475 Valid
X2.2 ,510 Valid
X2.3 ,813 Valid
X2.4 ,629 Valid
X2.5 ,773 Valid

Sikap
Mahasiswa

Y1.1 ,363 Valid
Y1.2 ,574 Valid
Y1.3 ,472 Valid
Y1.4 ,583 Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 22

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator variabel ( pengetahuan
mahasiswa, etika mahasiswa, dan sikap mahasiswa) dinyataka valid karena r hitung >
0,361. Menurut Gendro Wiyono (2011), jika r hitung > r tabel maka butir indikator
tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini jumlah responden yang dijadikan sebagai
uji kuesioner digunakan sebanyak 30 responden sehingga didapatkan r tabel 0,361, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian
ini sudah representatif.
Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel adalah
kuesioner yang apabila digunakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama
akan menghasilkan data yang sama. (Simamora, 2004:177). Adapun hasil uji reliabilitas
dari data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan

Pengetahuan Lingkungan (X1) ,824 Reliabel

Etika Lingkungan (X2) ,834 Reliabel

Sikap Mahasiswa (Y) ,707 Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa ke-tiga variabel (x1, x2, dan y)
dapat dikatakan reliabel, karena secara simultan (komposit) nilai Cronbach Alpha > r tabel
(0,361) Gendro Wiyono (2011). Dan menurut  Malhotra (2004), jika Cronbach Alpha ≥
0,6 maka indikator tersebut dapat dikatakan reliabel (konsisten). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sudah
representatif, dalam arti pengukuran datanya dapat dipercaya.
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Hubungan Pengetahuan Lingkungan dengan Sikap Mahasiswa
Menurut Notoatmojo (2003) pengetahuan sebagai hasil dari tahu, dan ini terjadi

setelah yang melakukan penginderaan suatu objek tertentu. Pengetahuan yang mencakup
dalam domain yang kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu : tahu (know), memahami
(comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), evaluasi
(evaluation). Notonegoro juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
sikap perilaku seseorang adalah tingkat pengetahuannya. Artinya semakin banyak
pengetahuan tentang lingkungan maka akan mendorong seseorang dalam mengurangi
bentuk kerusakan lingkungan.

Didalam penelitian ini penulis menghubungkan antara pengetahuan dan
implementasinya terhadap ilmu tersebut, yakni perubahan sikap mahasiswa dalam
mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat
dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa
Correlations

Sikap
Mahasiswa Pengetahuan

Sikap
Mahasiswa

Pearson
Correlation

1 ,337**

Sig. (2-tailed) ,004
N 70 70

Pengetahuan Pearson
Correlation

,337** 1

Sig. (2-tailed) ,004
N 70 70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara pengetahuan
dengan sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan positif sebesar 0,337.
Menurut sugiyono (2007), hubungan antara pengetahuan dengan sikap mahasiswa
tergolong rendah. Artinya mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kerusakan lingkungan
namun pengetahuan tersebut tidak diterapkan pada sikap kesehariannya terhadap
lingkungan baik di masyarakat maupun di kampus tempat mereka mendapatkan ilmu.
Angka positif dalam penelitian ini dapat diartikan makin tinggi pengetahuan lingkungan
mahasiswa maka akan diikuti makin tinggi pula sikap mahasiswa dalam mengurangi
kerusakan lingkungan. Sedangkan signifikansi hubungan pengetahuan terhadap sikap
mahasiswa sebesar 0,004. Atau 0,004 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya
signifikan. Terbukti bahwa pengetahuan mempunyai hubungan secara signifikan terhadap
sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan.

Koefisien determinasi dapat diketahui dengan cara mengkuadratkankan angka
korelasi pengetahuan dengan sikap mahasiswa adalah : 0,3372 = 0,114. Angka ini
menunjukkan faktor pengetahuan lingkungan berkontribusi dalam mengurangi kerusakan
lingkungan sebesar 11,4% sedangkan 88,6% kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh faktor
lain.
Hubungan Etika lingkungan dengan sikap mahasiswa

Etika lingkungan menurut keraf (2010) adalah sebagai sebuah disiplin filsafat yang
berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta,
dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan hidup. Etika
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lingkungan adalah tata cara bertindak manusia dalam memperlakukan alam atau
lingkungan sekitar, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada
alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan etika lingkungan dan hubungannya dengan sikap
mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan sebagaimana diatas, maka adapun
hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 3. Hubungan Etika Lingkungan dengan Sikap Mahasiswa
Correlations

Sikap
Mahasiswa Etika

Sikap
Mahasiswa

Pearson
Correlation

1 ,584**

Sig. (2-tailed) ,000
N 70 70

Etika Pearson
Correlation

,584** 1

Sig. (2-tailed) ,000
N 70 70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan hubungan etika lingkungan terhadap
sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan adalah positif sebesar 0,584.
Hubungan ini tergolong kuat, artinya makin tinggi etika lingkungan maka semakin tinggi
pula sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Sedangkan hubungan
etika lingkungan terhadap sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan
adalah 0,000 < 0,05 atau mempunyai hubungan yang signifikan. Koefisien determinasi
sebesar 0,5842 = 0,341. Sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan
dipengaruhi oleh etika lingkungan sebesar 34,1%. Sedangkan 65,9% sikap mahasiswa
dalam mengurangi kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh faktor lain selain dari pada
etika.
Hubungan Pengetahuan, dan Etika lingkungan terhadap sikap mahasiswa

Pada dasarnya tentu banyak sekali variabel yang mempengaruhi terhadap kerusakan
lingkungan. Didalam penelitian ini peneliti hanya membahas dua variabel yang
mempengaruhi keruskan lingkungan sebagaimana yang sudah dibahas di atas antara lain
pengetahuan dan etika lingkungan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel
pengetahuan dan etika lingkungan terhadap sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan
lingkungan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Pengetahuan dan Etika Lingkungan dengan Sikap Mahasiswa
Model Summary

Mod
el

R
R

Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Change Statistics

F Change df1 df2
Sig. F

Change
1 ,619a ,383 ,365 2,02263 20,837 2 67 ,000
a. Predictors: (Constant), Etika, Pengetahuan

Berdasarkan tabel model summary di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara
pengetahuan dan etika lingkungan secara bersama-sama terhadap sikap mahasiswa dalam

ISBN 978-602-51349-0-6



246 PROSIDING
Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2017

mengurangi kerusakan lingkungan memiliki koefisien korelasi ryx1.x2 sebesar 0,619 dan
koefisien determinasi r2yx1.x2 sebesar 0,383. Hubungan antara pengetahuan dan etika
lingkungan secara bersama-sama terhadap sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan
lingkungan tergolong kuat (0,619) sedangkan kontribusi kedua variabel bebas tersebut
terhadap sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan sebesar 38,3%. Dapat
diartikan masih ada faktor lain sebesar 61,7% yang mempengaruhi sikap mahasiswa dalam
mengurangi kerusakan lingkungan. Tingkat signifikan koefisien korelasi secara bersama-
sama dari tabel model summary di atas diperoleh nilai probabilitas (sig. F change) sebesar
0,000. Karena nilai  sig. F change < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
pengetahuan dan etika lingkungan berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap
sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  studi korelasi antara variabel

pengetahuan dan etika lingkungan dengan sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan
lingkungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengetahuan lingkungan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap sikap

mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Namun tingkat hubungan antara
kedua variabel tersebut lemah.

2. Etika lingkungan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap sikap mahasiswa
dalam mengurangi kerusakan lingkungan, dan tingkat hubungan tersebut kuat.

3. Pengetahuan dan Etika lingkungan hidup memiliki hubungan positif dan signifikan
terhadap sikap mahasiswa dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Hubungan antara
dua variabel bebas dan satu variabel terikat ini menunjukkan kuat.
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