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PERAN SOCIAL VALUE ORIENTATION (SVO) TERHADAP PERILAKU 

PRO LINGKUNGAN PARA PENDAKI GUNUNG SEMERU  

 

ABSTRAK 

Disusun Oleh:  

Riski Diah Estunengyogo 

Riskiyogo15@gmail.com 

 

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Brawijaya, Malang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran social value 

orientation (SVO) terhadap perilaku pro lingkungan para pendaki Gunung 

Semeru.  Penelitian ini memerlukan 106 para pendaki Gunung Semeru. Pada 

penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert dan kuisoner diambil 

menggunakan teknik accindental sampling. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi dummy. Penelitian ini 

menggunakan skala Social Value Orientation (SVO) dan skala New Ecological 

Paradigm (NEP) dengan nilai reliabilitas sebesar 0.763 untuk NEP 0.894 untuk 

social value orientation. Pengujian hipotesis penelitian menunjukan bahwa social 

value orientation tidak pengaruh pada perilaku pro lingkungan dengan nilai 

Alpha Cronbach sebesar (F= 0.481 p<0.5). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara social value orientation terhadap perilaku pro lingkungan pada 

pendaki gunung semeru. Hasil analisis deskriptif pada variabel sosial value 

orientation menunjukan bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini tergolong pro-social dengan persentase sebesar 90.6% (96 

orang). Sedangkan sisanya responden yang tergolong pro-self memiliki 

persentase sebesar 9.4% (10 orang).  

 

 

Kata kunci: Social Value Orientation (SVO), Perilaku Pro Lingkungan, Pendaki 

Gunung Semeru  
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THE ROLE OF SOCIAL VALUE ORIENTATION (SVO) TOWARDS 

PRO ENVIRONMENT BEHAVIOR OF SEMERU MOUNTAINEER  

 

ABSTRACT 

By:  

Riski Diah Estunengyogo 

Riskiyogo15@gmail.com 

 

Psychology Science Major, Faculty of Social and Political Science, Universitas 

Brawijaya, Malang 

 

The purpose of this research is to determine the role of social value 

orientation (svo) towards pro-environmental behavior of Semeru mountain 

climbers. There’s a probability that the role of social value orientation exists 

towards pro-environmental behavior. This research required 106 semeru 

mountain climbers and questionnaires were given using accidental sampling 

technique. Data analysis method used in this research is regression analysis with 

dummy dependent variable. This research also used Social Value Orientation 

scale and New Ocological Paradigm (NEP) scale with 0.763 reliability value for 

new ocological paradigm and 0.894 reliability value for social value orientation. 

The hypothetical testing had shown that social value orientation doesn’t affect the 

amount (F=0,481 p<0, 5). The results of the study have shown there’s no 

simultaneous significant amount of svo towards the pro-environmental behavior 

of Semeru mountain climbers. The descriptive analysis result in svo variable had 

shown that most of the participants classified as pro-social with the percentage of 

90.6% (96 participants). And the rest of the participants identified as pro-self with 

the percentage of 9.4% (10 participants). 

  

Keywords: Social Value Orientation, Pro-Enviromental Behavior, Semeru 

Mountain Climbers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesadaran terhadap lingkungan merupakan aspek penting dalam pengelolaan 

lingkungan karena merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap kualitas 

lingkungan. Benet (1974) menyatakan bahwa lingkungan merupakan kebutuhan 

dasar manusia. Artinya seorang individu dapat bertindak terhadap lingkungannya, 

sebaliknya kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku individu. 

Pengetahuan yang bertambah akan mengarah kepada sikap yang positif (yaitu 

sikap yang sadar akan lingkungan) yang akan membentuk perilaku seorang 

individu dan juga lingkungan hidupnya dengan kualitas yang lebih baik.  

Salah satu hal yang mempengaruhi perilaku pro lingkungan adalah bagaimana  

persepsi manusia terhadap lingkungan. Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan 

bahwa lingkungan hidup adalah: 

 “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunnya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain” 

  

Seperti yang telah disebutkan pada pasal tersebut bahwa masalah-masalah 

lingkungan tidak terlepas dari aktivitas manusia yang dalam hal ini meliputi 

beberapa aspek, seperti pada fenomena yang terjadi Gunung Semeru. Berdasarkan 

data yang disampaikan Taman Nasional Gunung Semeru, bahwa pada tahun 2015 

jumlah pendaki Gunung Semeru mencapai 1200 pendaki, ketika waktu libur 

panjang bisa mencapai 1800 pendaki yang meninggalkan 900 kg
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sampah. Data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menunjukkan 

masalah serupa bahwa ada sekitar 250 kg sampah per hari di Gunung Semeru, 

karena gunung ini merupakan salah satu gunung populer yang bisa disambangi 

200 hingga 500 pendaki pendataan tersebut sekitaran kurun waktu perhari. 

Gunung Semeru sendiri adalah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. 

Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya 

Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Gunung Semeru juga 

merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di 

Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah dipuncak gunung 

semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Gunung Semeru secara 

administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang, 

dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam 

kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

Kegiatan pendakian gunung di Indonesia saat ini sedang menjadi tren di 

kalangan anak muda hingga dewasa pernyataan tersebut juga didukung oleh 

(Sucipto kepala bidang pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

(TNBTS) https://tempo.com//film-5-cm-meningkatkan-pendaki-gunung-semeru; 

diakses pada tanggal 10 Mei 2013)  lonjakan ini terjadi dipengaruhi Film '5 CM'. 

"Gara-gara film 5 CM  membuat jumlah pendaki Gunung Semeru sampai 

sebanyak ini," kata Sucipto, Jumat pagi, 10 Mei 2013. Beberapa tahun 

belakangan juga terjadi peningkatan masalah lingkungan di beberapa gunung 

Indonesia yang disebabkan oleh pendaki gunung. Diantaranya yaitu masalah 

sampah, perilaku tersebut bisa dibilang perilaku tidak sadar akan pro lingkungan  

https://tempo.com/film-5-cm-meningkatkan-pendaki-gunung-semeru
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Perilaku pro lingkungan merupakan sesuatu yang muncul dari dorongan 

internal untuk menyatakan aksi peduli terhadap lingkungan, sehingga dapat 

meningkatkan atau memelihara kualitas lingkungan hidup (Otto, 1994).  Perilaku 

manusia terhadap pengelola lingkungan dapat menentukan kondisi lingkunganya 

juga. Soemarwoto (2001) menyatakan bahwa hubungan manusia dengan 

lingkungan bersifat sirkuler, dapat diartikan bahwa tindakan terhadap lingkungan 

akan berdampak pada kehidupan manusia. 

Perilaku pro lingkungan merupakan istilah yang sesuai untuk menggambarkan 

perilaku lingkungan pendaki gunung karena  kaitannya dengan dampak 

lingkungan yang ditimbulkan oleh pendaki. Kollmuss dan Agyeman (2002) 

mendefiniskan perilaku pro-lingkungan merupakan perilaku yang dilakukan 

secara sadar dan bertujuan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh 

aktivitas seseorang terhadap lingkungan. 

 Perilaku pro lingkungan dapat diukur menggunakan teori social value 

orientation teori ini dapat diartikan sebuah kajian yang mengkaji tentang perilaku 

manusia dalam pengambilan keputusan. Setiap individu memegang nilai/value 

yang berbeda dengan derajat yang beraneka ragam, suatu nilai mungkin dianggap 

penting oleh satu individu sementara tidak bagi individu lain. Nilai memiliki 

arah/orientasi. Terdapat dua orientasi nilai yaitu self-centered dan social-centered 

(Schwartz, 2012). Arah ini dari nilai kemudian lebih dikenal sebagai orientasi 

nilai sosial (Social Value Orientation). Orientasi nilai sosial ini berujuk pada 

bagaimana seorang individu mengalokasikan sumber daya (seperti uang, waktu, 

tenaga dan lainnya) antara diri pribadi dan pihak lain (individu/kelompok) 
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(Akhrani, 2016). Orientasi nilai sosial bersifat tetap pada setiap kepribadian yang 

dimiliki oleh individu dimana selalu ada pilihan yang akan diambil meski sedang 

dipengaruhi oleh variabel situasi dan konflik kepentingan (Nauta, De Dreu, & 

Van de, 2002). Selama ini nilai orientasi sosial (Social Value Orientation) 

digunakan untuk melihat dilema sosial pada individu dimana pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh keinginan sendiri dan juga keterlibatan dari orang 

lain. Contoh lain dari kegunaan teori ini adalah dalam memprediksi pilihan 

pengunaan transportasi, keinginan untuk mencapai cita- cita dengan 

mempertimbangkan orang lain atau tidak sama sekali, kerelaan untuk berkorban, 

perilaku menolong, dan intensi untuk berperilaku pro lingkungan.  

Hasil penelitian, Kamalia (2015),  menunjukkan ada dua nilai personal yang 

memiliki peranan terhadap perilaku pro-lingkungan. Diketahui bahwa terdapat 

perbedaan perilaku pro-lingkungan pada responden anggota kelompok pecinta 

alam (KPA) dan bukan anggota KPA, responden yang memiliki pengalaman 

mendaki gunung yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit pengalaman, serta 

responden yang memiliki pengalaman belajar sebelumnya dengan yang tidak 

memiliki pengalaman belajar sebelumnya. 

Hasil penelitian, Ackermann (2014) menunjukkan korelasi yang signifikan 

antara keprihatinan orang terhadap orang lain dan hubungan mereka keprihatinan 

terhadap lingkungan. Pertimbangan sosial dan lingkungan ini adalah umumnya 

diukur dengan cara kuisioner sikap yang tidak memberi insentif dan tidak mudah 

memudahkan perbandingan langsung hasilnya. Eksperimen ini, kami 

menggunakan  metode insentif yang konsisten untuk menilai orientasi nilai sosial 
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subjek (SVO) dan keprihatinan terhadap lingkungan dan bantuan kemanusiaan. 

Subjek membuat keputusan nyata dengan nyata konsekuensi mengenai distribusi 

sumber daya sementara desain eksperimen dipastikan perbandingan preferensi 

sosial subyek dan kesediaan mereka untuk melakukan pengorbanan untuk 

berbeda penyebab lingkungan dan sosial. Kami menemukan bahwa orientasi nilai 

sosial dan lingkungan adalah terjalin sampai batas tertentu, tapi sifat asosiasi itu 

tidak sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sosial dari 

sesorang dapat timbul atau muncul dari adanya keprihatinan terhadap lingkungan 

pada saat ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti SVO 

terhadap perilaku pro lingkungan dengan judul penelitian “Peran Social Value 

Orientation Terhadap Perilaku Pro Lingkungan pada Pendaki Gunung Semeru”.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada peran social value orientation pada perilaku pro lingkungan 

terhadap pendaki gunung Semeru ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya peran 

social value orientiation terhadap perilaku pro lingkungan pada pendaki Gunung 

Semeru. 

D. Manfaat Penelitian 

a)  Manfaat Teoritis 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peran social value orientation  

terhadap perilaku pro lingkungan pada pendaki Gunung Semeru. 
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2. Dapat memberikan gambaran bagaimana peran social value orientation 

pada perilaku para pendaki gunung semeru  

b)  Manfaat Praktis 

1.  Teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadikakan salah satu bahan masukan bagi para 

mahasiswa bagaimana fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat 

khususnya dalam mempelajari social value orientiation dan prolingkungan. 

E. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Ackermann (2014) dengan judul penelitian Hubungannya antara orientasi 

nilai sosial dan lingkungan. Hasil  penelitian menunjukkan  adanya 

korelasi (hubungan) yang signifikan antara keprihatinan orang terhadap 

orang lain dan hubungan mereka keprihatinan terhadap lingkungan. 

Namun, pertimbangan sosial dan lingkungan ini adalah umumnya diukur 

dengan cara kuisioner sikap yang tidak memberi insentif dan tidak mudah 

memudahkan perbandingan langsung hasilnya. Dalam percobaan ini, kami 

menggunakan metode insentif yang konsisten untuk menilai orientasi nilai 

sosial subjek (SVO) dan keprihatinan terhadap lingkungan dan bantuan 

kemanusiaan. Subjek membuat keputusan nyata dengan  konsekuensi 

mengenai distribusi sumber daya sementara desain eksperimen dipastikan 

perbandingan preferensi sosial subyek dan kesediaan mereka untuk 

melakukan pengorbanan untuk berbeda penyebab lingkungan dan sosial. 
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2. Garling (2013) dengan judul penelitian: Efek moderat orientasi nilai sosial 

pada faktor penentu niat perilaku proenvironmental. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku prolingkungan kolektif, kesadaran akan 

konsekuensi lingkungan yang egois, sosial-altruistik, dan biospasi, bersifat 

pribadi norma, dan tanggung jawab yang dianggap berasal. Ukuran yang 

diperoleh dari tanggapan survei digunakan untuk mengklasifikasikan 

individu dalam pro lingkungan vs orientasi nilai diri. Model struktural 

diperkirakan mengemukakan bahwa maksud perilaku proenvironmental 

terkait secara kausal untuk norma pribadi yang pada gilirannya secara 

kausal terkait dengan tanggung jawab dan kesadaran yang dianggap 

berasal dari berbagai jenis lingkungan. 

3. Kamalia (2015) dengan judul penelitian: Peran Nilai Personal terhadap 

Perilaku Pro-lingkungan pada Pendaki Gunung. Hasil penelitian 

menunjukkan:  Kegiatan pendakian gunung di Indonesia saat ini sedang 

menjadi trend dikalangan anak muda dan dewasa. Namun, sejumlah 

masalah lingkungan di gunung meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah pendaki gunung. Banyak penelitian yang menekankan 

pentingnya memahami nilai personal ketika menjelaskan perilaku pro-

lingkungan (Fransson & Garling 1999). Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat peran nilai personal terhadap perilaku pro-lingkungan pada 

pendaki gunung. Sebanyak 127 responden mengisi kuesioner alat ukur 

perilaku pro-lingkungan (Dimensi Perilaku dan New Ecological 

Paradigm Scale) dan nilai. Pada penelitian ini, hasil penelitian 



8 
 

 
 

menunjukkan ada dua nilai personal yang memiliki peranan terhadap 

perilaku pro-lingkungan. Kedua nilai tersebut adalah nilai universalism 

(F=92,35, p<0,05) dan nilai power (F=46,33, p<0,05). Lebih lanjut 

diketahui bahwa terdapat perbedaan perilaku pro-lingkungan pada 

responden anggota kelompok pecinta alam (KPA) dan bukan anggota 

KPA, responden yang memiliki pengalaman mendaki gunung yang lebih 

banyak dengan yang lebih sedikit pengalaman, serta responden yang 

memiliki pengalaman belajar sebelumnya dengan yang tidak memiliki 

pengalaman belajar sebelumnya. 

4. Wibowo (2013) dengan judul penelitian :  Analisis Perilaku Ramah 

Lingkungan Yang Dipengaruhi Oleh Nilai, Sikap Dan Gaya Hidup 

Konsumen Serta Pengetahuan Sebagai Variabel Pemediasi (Studi Pada 

Konsumen The Body Shop Yogyakarta), hasil penelitian menunjukkan : 

Berdasarkan pengujian hipotesis 1, diperoleh hasil bahwa nilai tidak 

berpengaruh terhadap pengetahuan ramah lingkungan karena tidak 

signifikan, sehinggan H1 ditolak. Berdasarkan pengujian hipotesis, 

diperoleh hasil bahwa sikap berpengaruh terhadap pengetahuan ramah 

lingkungan, sehingga H2 juga diterima. Berdasarkan hipotesis 3, 

diperoleh hasil bahwa gaya hidup berpengaruh positif terhadap 

pengetahuan ramah lingkungan, sehingga H3 diterima. Berdasarkan 

hipotesis 4, diperoleh hasil bahwa pengetahuan berpengaruh positif 

terhadap perilaku ramah lingkungan sehingga H4 diterima 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Sejarah Social Value Orientation  

Konsep homo economicus telah menjadi acuan dari berapa tahun lalu hingga 

sekarang, konsep ini menjelasakan secara detail serta menjabarkan tentang 

orientasi nilai, dimana tindakan seseorang semata-mata didorong oleh self-interest 

(Cornelissen, 2004). Orientasi nilai menjabarkan kecenderungan individu untuk 

mengambil keputusan ketika individu tersebut dihadapkan pada situasi tertentu, 

yang sering kali berupa dilema sosial. Dimana dalam situasi-situasi tersebut 

individu memiliki preferensi atau pilihan masing-masing tentang tindakan yang 

akan diambil. 

Orientasi nilai sosial ini lebih mengacu pada pemahaman bahwa individu 

cenderung bertindak sesuatu untuk memaksimalkan perolehan pribadi (Murphy & 

Ackerman, 2011). Terdapat berbagai jenis perolehan yang menjadi orientasi 

masing-masing individu dalam bertindak. Dimana pada setiap masing-masing 

individu terdapat kecenderungan yang berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya.  

Terdapat enam ciri orientasi nilai, yang membedakan dengan sikap, norma, 

sosial, dan sebagainnya (Schwartz, 2012). Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai berfungsi sebagai standar atau kriteria. Nilai memandu pemilihan atau 

evaluasi tindakan, kebijakan, orang lain, dan peristiwa. Orang memutuskan 

apa yang baik atau apa yang buruk, benar atau salah, layak atau tidak, 

9 
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berdasarkan kemungkinan konsekuensi sebagaimana nilai yang mereka 

yakini.  

b. Nilai melampaui kondisi dan situasi tertentu. Misalnya bagi orang dengan 

nilai kejujuran yang tinggi, bertindak jujur menjadi tindakan yang dilakukan 

dimana saja dan dalam situasi apapun, dalam bisnis atau politik, dengan 

teman asing, dan sebagainya. Hal ini yang membedakan nilai dengan norma 

dan sikap yang umunya sangat bergantung pada konteks tertentu. 

c. Beberapa nilai yang relatif penting akan mendorong tindakan. Setiap sikap 

atau perilaku biasanya memiliki implikasi lebih dari satu nilai. Sebagai 

contoh, beribadah mungkin merupaka wujud dari nilai tradisi dan konformitas 

sosial, tapi juga mengorbankan nilai hedonism. 

d. Nilai dibentuk dalam sistem kemasyarakatan. Pola hidup masyarakat secara 

tidak langsung membangun paradigm orientasi nilai pada individu untuk 

memproritaskan nilai tertentu. Hal ini biasanya secara langsung mencirikan 

individu sebagai bagian dari masyarakat tertentu.  

e. Nilai adalah keyakinan. Ketika nilai-nilai tertentu mendominasi, individu 

tersebut akan merasa yakin akan kebenaran nilai tersebut dan aspek-aspek 

yang meliputinya. Hingga memunculkan perasaan tertentu terkait nilai 

tersebut.  

f. Nilai mengacu pada tujuan yang diinginkan. Sekaligus menjadi unsur yang 

memberikan motivasi pada individu untuk bertindak sebagaimana nilai 

tersebut. 

Penelitian ini mendefiniskan nilai sebagai konsep implisit dan eksplisit 

individu yang digunakan sebagai acuan dalam berprilaku yang terdiri dari 
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panduan untuk memilih atau mengevaluasi perilaku yang muncul karena 

adanya suatu keinginan yang dipengaruhi oleh pilihan dan tindakan 

inidividu yang sering muncul dalam diri individu seiring berjalannya waktu 

 Nilai dapat menjadi kerangka acuan pertimbangan kognitif, afektif, dan 

konatif yang digunakan individu dalam bertingkah laku yang bisa disebut juga 

sebagai orientasi nilai sosial (Akhrani, 2016). Orientasi nilai sosial merupakan 

teori yang dikembangkan oleh Schwartz. Focus dari penelitian Schwartz adalah 

efek dari nilai pada sikap dan perilaku manusia dimana setiap manusia memiliki 

keunikan dalam mengekspresikan nilai tersebut. Selain itu Schwartz juga meneiliti 

tentang nilai dalam perbedaan lintas budaya. Schwartz kemudian 

mengembangkan teori yang lebih spesifik mengenai tipe-tipe nilai yang pasti 

ditemukan pada setiap manusia. Tipe-tipe nilai tersebut mempresentasikan 

motivasi dan tujuan dasar dari manusia. Dua penelitian Schwartz mengenai nilai 

adalah teori Cultural Value Orientation dan Sosial Value Orientation  

Orientasi nilai sosial adalah pola preferensi tetap dari individu yang 

memutuskan pilihan untuk diri sendiri atau untuk orang lain (Boone, & Declerck, 

2008). Orientasi nilai sosial juga diartikan sebagai preferensi seseorang tentang 

bagaimana mengalokasikan sumber daya (seperti uang, waktu, tenaga dan 

lainnya) antara pribadi dan pihak lainnya (individu/kelompok) Eek & Garling 

(2008). Beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa orientasi nilai sosial 

adalah pola preferensi teteap yang dimiliki individu untuk mengalokasikan 

sumber saya (seperti uang, waktu, tenaga, dan lainnya) yang dimiliki terhadap 

pilihan antara pribadi dan pihak lain (individu/kelompok). 
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Social Value Orientation terjadi ketika individu membagikan sesuatu yang 

bernilai untuknya sehingga akan ada banyak kemungkinan yang menjadi pilihan 

individu tersebut (Eek & Garling, 2008) Social Value Orientation bersifat tetap 

pada setiap kepribadian yang dimiliki oleh individu dimana selalu ada pilihan 

yang akan diambil meski sedang dipengaruhi oleh variabel situasi dan konflik 

kepentingan (Nauta, De Dreu, & Van De, 2002). Sehingga, setiap orang memiliki 

orientasi nilai berbeda dikarenakan oleh adanya perbedaan value/nilai dalam 

berinteraksi yang menimbulkan keunikan orientasi perilaku (Eek & Garling, 

2008). 

Selama ini Social Value Orientation digunakan untuk melihat dilema sosial 

pada individu dimana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh keingan sendiri 

dan juga kererlibatan dari orang lain. Contoh lain dari kegunaan teori ini adalah 

dalam memprediksi pilihan penggunaan transportasi, keinginan untuk mencapa 

cita-cita dengan mempertimbangkan orang lain atau tidak sama sekali, kerelaan 

untuk berkorban, perilaku menolong, dan intensi untuk berprilaku pro lingkungan.  
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1. Dimensi Social Value Orientation  

Pada dimensi ini teori yang digunakan berdasarkan Eek & Garling (2008). 

Terdapat dua dimensi pada kajian teori ini, dua dimensi ini menghasilkan 

empat kategori orientasi yaitu orientasi individualistik, kompetitif, koperasi 

dan altruistic. Penjelasan dari kedua dimensi ini ialah: 

a. Proself 

Individu memiliki orientasi nilai untuk memperbesar keuntungan pribadi 

dalam berinteraksi dengan individu/kelompok lain dimana ketergantungan dan 

perilaku kooperatif yang dilakukan tidak lantas akan mengarahkan keputusan 

yang dibuatnya. Dimensi ini memiliki dua kategori yaitu individualistik dan 

kompetitif  

1) Individualistik hanya memperdulikan hasil untuk dirinya sendiri. Ketika 

pengambilan keputusan juga lebih cenderung berfokus pada diri sendiri dan 

pencapaian pribadi tanpa memperhatikan hasil dan aspek lain. Cenderung 

juga tidak terlibat dengan kelompok lain serta tidak mau memberi bantuan. 

Dimensi ini tidak memperdulikan lingkungan sekitar  

2) Kompetitif, dimensi merupakan hasil yang diterima oleh diri sendiri dan 

pihak lain (strategi win lose). Individu dengan orinetasi ini lebih berekpresi 

dalam menemukan kepuasan pada saat memaksakan ide-ide yang 

dimilikinya sehingga cenderung lebih rentan terhadap konflik dan akan 

terbiasa terhadap hubungan interpersonal yang dimiliki dengan orang lain.  
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b. Prosocial 

Pada dimensi ini individu lebih cenderung mementingkan orang lain 

dibandingkan diri sendiri serta bisa mempertahankan dalam berinteraksi sosisal. 

Terdiri dari dua kategori yaitu kooperasi dan altruistik  

1) Kooperasi 

Individu lebih memaksimalkan hasil antara diri sendiri juga pihak lain 

(strategi win lose)  

2) Altruistik 

Memiliki keinginan untuk membantuk orang lain yang membutuhkan, 

individu dengan orientasi ini juga rela berkorban terhadap hasil pribadi agar 

pihak lain menjadi menang 

B.  Perilaku Pro Lingkungan 

a) Definisi Perilaku Pro lingkungan 

Perilaku pro-lingkungan merupakan perilaku yang dilakukan dengan sadar dan 

bertujuan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas seseorang 

terhadap lingkungan (Kollmuss & Agyeman, 2002. Perilaku pro lingkungan 

merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi terhadap kelestarian 

lingkungan dan konservasi (Kaiser, 1999). Perilaku pro lingkungan bertujuan 

untuk mengurangi atau memberikan solusi terkait permasalahan lingkungan hidup 

(Hombrug & Stolberg, 2006). Perilaku pro lingkungan memiliki kemungkinan 

terbaik dilihat sebagi kombinasi antara kepentingan pribadi dan kepedulian 

terhadap orang lain, makhluk hidup lainnya atau ekosistem secara keseluruhan 

(Bambreg & Moser, 2007). Dapat disimpulkan bahwa perilaku pro lingkungan 
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bisa merupakan berbagai macam bentuk tindakan manusia yang bertujuan untuk 

meminimalkan dampak negative pada lingkungan.  

a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pro lingkungan 

Berdasarkan review literature, hal-hal yang terutama memperngaruhi perilaku 

pro lingkungan ialah pengetahuan sikap, motivasi, dan efektivitas (Vcente-molina 

et al., 2013). Pengetahuan yang kurang memadai mungkin membatasi perilaku pro 

lingkungan, seperti yang dipaparkan oleh Kennedy bahwa sejumlah 60% 

responden merasa bahwa perilaku pro lingkungannya dibatasi oleh kurangnya 

pengetahuan (Vicente-molina et al., 2013). Hal ini sejalan dengan sistem nilai 

yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan sikap merupakan hal yang penting 

sebab berdampak potensial pada pembentukan perilaku (Kocsis, 2013). 

Perilaku manusia (termasuk perilaku pro lingkungan) dipengaruhi oleh begitu 

banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, saat ini dan 

masa datang (Azwar, 2015). Meski demikian, seperti yang telah dipaparkan di 

awal bahwa faktor-faktor tersebut terlibat secara kompleks dalam mempengaruhi 

perilaku pro lingkungan, sebab pada dasarnya perilaku manusia tidaklah 

sederhana untuk dipahami ataupun diprediksi (Azwar, 2015) 

Adanya berbagai jenis faktor yang mempengaruhi pro lingkungan mendorong 

beragam studi yang menghasilkan berbagai macam teori untuk menjelaskan atau 

memprediksi variabel-variabel yang secara signifikan terlibat. Salah satu teori 

yang terkait yaitu teori perilaku berencana (Theory of Planned Behavior/ TPB) 

dari Ajzen  yang menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel anteseden, yakni (1) 

sikap terhadap perilaku, (2) norma subyektif dan (3) control perilaku Laza Valeria 
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(2009). Ketiga variabel tersebut yang telah disebutkan mempengaruhi 

terbentuknya suatu intensi perilaku individu yang dalam hal ini ialah perilaku pro 

lingkungan. 

TPB mendeskripsikan bahwa terdapat tiga variabel yang menjadi prediksi atas 

suatu perilaku. Tiga variabel tersebut meliputi: attitude toward behavior (sikap 

terhadap perilaku), subjective norms (norma subjektif) dan perceived behavior 

control (sejauh mana seseorang merasa mampu untuk melakukan suatu perilaku) 

Pada teori ini yang digunakan yaitu teori TPB, mengingat bahwa intensi 

perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan tiap individu dan sikap terhadap perilaku 

yang terkait (Duerden & Witt, 2010). Penelitian-penelitian sebelumnya juga 

menggunakan teori TPB dalam memprediksi perilaku untuk konteks lingkungan, 

semisal tentang analisis faktor psiko sosial perilaku pro lingkungan. 

b)  Dimensi Perilaku Pro lingkungan 

Dimensi perilaku pro lingkungan menurut Dunlap (2000)  memiliki 5 dimensi 

dimana dimensi tersebut diturunkan menjadi suatu alat ukur. Dimensi tersebut 

adalah : 

1. Limit to Growth  

Pandangan seseorang akan adanya batasan untuk tumbuh. 

2. Anti-Anthropocentrism 

Pandangan seseorang tentang sikap pro-lingkungan apabila tidak 

mengedepankan ego sebagai manusia. 

3. Balance Of Nature 

Pandangan seseorang mengenai rentannya keseimbangan alam. 
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4. Anti-Exemptionalism 

Pandangan seseorang mengenai penolakan terhadap pemikiran yang 

mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang unik. 

5. Eco-Crisis 

Pandangan seseorang terhadap krisis ekologi atau kerusakan alam. 

Dunlap (2000) mengembangkan New Ecological Paradigm Scale untuk 

mengukur kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup. NEP menjelaskan 

bahwa manusia adalah bagian dari ekologi yang saling bergantung dengan spesies 

lain. Setiap tindakan manusia akan berdampak pada lingkungan hidup. Skala NEP 

dirancang untuk mengidentifikasi lima kemungkinan komponen ekologi atau yang 

disebut dengan dimensi dalam NEP (Kopnina, 2011), antara lain: 

1. Limit to Growth  

Komponen NEP yang melihat pandangan seseorang akan adanya batasan 

untuk tumbuh dan memunculkan tiga pernyataan tentang lingkungan yang 

memiliki keterbatasan dalam menampung populasi dan eksploitasi manusia. 

2. Anti-Anthropocentrism 

Komponen NEP yang melihat pandangan seseorang tentang sikap pro-

lingkungan apabila tidak mengedepankan ego sebagai manusia, yang 

diungkapkan dalam tiga pernyataan dalam NEP. 

3. Balance Of Nature 

Komponen NEP yang melihat pandangan seseorang mengenai rentannya 

keseimbangan alam yang dimunculkan dalam tiga pernyataan bahwa alam 

rentan terhadap kerusakan dan manusia terkadang berkontribusi dalam 

kerusakan alam. 
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4. Anti-Exemptionalism 

Komponen NEP yang melihat pandangan seseorang mengenai penolakan 

terhadap pemikiran yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang 

unik dan dituangkan dalam tiga pernyataan tentang keunikan manusia yang 

tidak mengeluarkannya dari tanggungjawab terhadap lingkungan. 

5. Eco-Crisis 

Komponen NEP yang melihat pandangan seseorang terhadap krisis ekologi 

atau kerusakan alam yang juga diungkapkan dalam tiga pernyataan tentang 

kemungkinan alam mengalami kerusakan sangatlah besar apabila manusia 

terus bertindak tidak ramah terhadap lingkungan. 

C.  Hubungan Antar Variabel 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menghubungkan antara variabel X dan 

variabel Y. Variabel bebas yaitu variabel X dalam penelitian ini ialah Social Value 

Orientation (SVO) dan variabel terikat atau variabel Y ialah perilaku pro 

lingkungan, bagaimana penjelasan secara teoritis antar variabel tersebut, sehingga 

dari penjelasan tersebut peneliti akan menjelaskan secara deskriptif hubungan 

antar variabel. 

Social Value Orientation terjadi ketika individu membagikan sesuatu yang 

bernilai untuknya sehinggan akan ada banyak kemungkinan yang menjadi pilihan 

individu tersebut (Eek & Garling, 2008). Social Value Orientation bersifat tetap 

pada setiap kepribadian yang dimiliki oleh individu dimana selalu ada pilihan 

yang akan diambil meski sedang dipengaruhi oleh variabel situasi dan konflik 

kepentingan (Nauta, De Dreu, & Van De, 2002). Sehingga, setiap orang memiliki 
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orientasi nilai berbeda dikarenakan oleh adanya perbedaan value/nilai dalam 

berinteraksi yang menimbulkan keunikan orientasi perilaku (Akhrani, 2016). 

Perilaku pro-lingkungan merupakan perilaku yang dilakukan dengan sadar dan 

bertujuan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas seseorang 

terhadap lingkungan (Kollmuss & Agyeman, 2002) 

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing variabel menurut teori bahwa 

Social Value Orientation adalah pola preferensi nilai yang dimiliki pada setiap 

inidividu tersebut, dan perilaku pro lingkungan adalah perilaku yang bertujuan 

untuk mengurangi dampak negative pada sumber daya yang akan atau yang 

menetap yang bisa dilestarikan. Dalam penelitian ini hubungan antar variabel 

ialah untuk mengetahui variabel mana yang saling berpengaruh atau 

mempengaruhi 

 D.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Kerangka pemikiran ini dirancang peneliti untuk mencari tahu hubungan 

orientasi nilai sosial pada perilaku pro-lingkungan yang ada pada para pendaki 

gunung semeru. Selanjutnya peneliti akan mengolah data yang sudah ada 

dilapangan dengan membuat hasil dan kesimpulan dari data tersebut. 

 

 

Variabel X 

Social Value 

Orientation 

Variabel Y 

Perilaku Pro-

lingkungan 
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E.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Ada peran social value oerientation pada perilaku pro lingkungan para 

pendaki semeru 

Ho: Tidak ada peran social value orientation pada perilaku pro lingkungan 

para pendaki semeru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian dari kelompok penelitian payung yang 

dilakukan oleh Akhrani, Wulandari, Megawati (2017) di bidang psikologi 

lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan SVO ( Social Value Orientation ) dengan perilaku 

pro lingkungan pada para pendaki gunung semeru. Pendekatan kuantitatif ini 

adalah suatu desain yang memungkinkan dilakukannya pencatatan data hasil 

penelitian secara nyata dalam bentuk angka, sehingga memudahkan proses 

analisis dan penafsiran dengan menggunakan perhitungan-perhitungan statistic 

(Azwar, 2010). Pendekatan kuantitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi variabel dummy. 

Variabel dummy adalah variabel yang menggunakan asumsi nilai 0 dan 1, 

dimana 0 menandakan ketiadaan dan 1 menandakan keberadaan (Gujarati, 2007). 

Regresi variabel dummy digunakan sebagai alternative analisis ketika variabel 

dependen yang digunakan berupa variabel kuantitatif, seperti jenis kelamin, biaya 

hidup, tingkat pendidikan, ras dan lainnya (Gujarati & Porter, 2010). Social Value 

Orientation merupaka variabel kuantitatif dalam penelitian ini. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Ada dua jenis 

variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2011). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Social Value Orientation (orientasi nilai sosial).  

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah perilaku pro lingkungan. 

C. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasar karakteristik variabel tersebut yang bisa diamati (Azwar, 2012). Definisi 

operasional yang akan dipakai pada peneliti ini adalah sebagai berikut :  

1. Orientasi Nilai Sosial  

Orientasi nilai sosial merupakan sesuatu yang menetap disetiap diri individu, 

bisa diartikan sesuatu nilai yang dimiliki pada individu tersebut. Nilai tersebut 

bisa mencerminkan bagaimana seorang individu dapat mengalokasian sumber 

daya seperti uang, waktu, tenaga, dan lainnya yang dimiliki oleh diri pribadi dan 

pihak lain, bisa individu maupun kelompok. Penilitian ini menggunakan dimensi 

orientasi nilai sosial yang dikembangkan oleh Akhrani (2016) Berdasarkan teori 

Eek & Garling yang diuraikan pada table berikut: 
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Tabel 1. 

 Dimensi Orientasi Nilai Sosial (Social Value Orientation) 

Dimesi Definisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-Self 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu memiliki orientasi nilai untuk 

memperbesar keuntungan pribadi dalam 

berinteraksi dengan individu/kelompok 

lain dimana ketergantungan dan 

perilaku kooperatif yang dilakukan 

tidak lantas akan mengarahkan 

keputusan yang dibuatnya. Terdiri dari 

dua kategori orientasi yaitu 

Individualistik dan Kompetitif. 

 

a. Individualistik: 

1) Mempedulikan hasil untuk diri 

sendiri 

2) Cenderung berfokus pada 

pencarian pribadi tanpa 

memperhatikan hasil dan aspek 

yang lain 

3) Cenderung tidak teribat dengan 

kelompok lain  

4) Cenderung tidak mau memberi 

bantuan  

 

b. Kompetitif: 

1) Berusaha memasimalkan hasil 

yang diterima oleh diri sendiri 

daripada pihak lain(strategi win-

lose) 

2) Menemukan kepuasan ketika 

memaksakan ide-ide yang 

dimilikinya dengan orang lain 

3) Cenderung lebih rentan kepada 

konflik  

4) Kurang peduli terhadap 

hubungan interpersonal yang 

dimiliki orang lain  

 

Pada dimensi ini individu lebih 
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Pro-Social 

 

 

cenderung mementingkan orang lain 

dibandingkan diri sendiri serta 

kelenggangan dalam berinteraksi sosial. 

Terdiri dari dua kategori yaitu Koperasi 

dan Altruistik 

 

a. Kooperasi: 

1) Berusaha memaksilmalkan hasil 

antara diri sendiri dan juga pihak 

lain (strategi win lose)  

 

b. Altruistik: 

1) Memiliki keinginan untuk 

membantu orang lain yang 

membutuhkan  

2) Rela berkorban terhadap hasil 

pribadi agar pihak orang lain 

menjadi menang 

 

1. Perilaku Pro Lingkungan  

Perilaku pro-lingkungan merupakan perilaku yang dilakukan dengan sadar dan 

bertujuan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas 

seseorang terhadap lingkungan (Kollumus & Agyeman, 2002), berikut skala 

untuk pro lingkungan merupakan skala NEP yang didasari oleh teori Dunlao 

(2000) dan telah diadaptasi oleh skripsi Andromeda (2009) diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.  

Dimensi Perilaku Pro-Lingkungan 

Dimensi Definisi 

 

Balance of nature 

Mengukur keyakinan bahwa keseimbangan 

alam sangat rentan, alam rentan mengalami 

kerusakan akibat aktivitas manusia 

Limith to growth Mengukur keyakinan bahwa sumber daya 

yang ada di bumi memiliki keterbatasan 

Anti-anthropocentrism 

 

 

Mengukur keyakinan bahwa manusia 

memiliki hak untuk mengubah dan menguasai 

lingkungan alam 
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Anti- exemplitionalism  Mengukur keyakinan bahwa manusia tidak 

terbebas dari aturan alam/hukum alam 

Eco- crisis  Mengukur keyakinan bahwa manusia 

menyebabkan keruskan yang merugikan bagi 

lingkungan fisik. Dimensi ini melihat 

pandangan bahwa individu mengenai krisis 

ekologi dan kerusakan alam yang terjadi 

akibat manusia 

 D. Populasi, Sampel, dan Lokasi Penelitian  

a) Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam 

penelitian ini ialah para pendaku Gunung Semeru 

b) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan bisa juga menjadi karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Sampel dari peneilitan terdiri 

dari para pendaki Gunung semeru. Jumlah sekitar 106 setelah melewati 

perhitungan menggunakan software G*Power versi 3.1.9.2 dengan alpha error 

sebesar 0.05 dan effect size medium (0.15).  

c) Teknik Pengambilan Sampel  

 Pada penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling untuk 

pengambilan sample dimana dan siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dan sesuai sebagai sumber data dapat digunakan sebagai sempel 

(Sugiyono, 2011)  

d) Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi dari penelitian ini adalah di Ranu Pane, Malang. Jawa Timur.  
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E. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

a) Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Ranu Pane, Malang. Penelitian dilakukan dengan 

membagikan skala orientasi nilai sosial dan skala perilaku pro lingkungan kepada 

anggota pendaki gunung semeru di Ranu Pane Malang. Data yang sudah 

terkumpul kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat 

menjawab hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya.  

b) Tahap Analisis Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mengorganisasi data – data yang ada. 

Sesudah terorganisasi, akan dilakukan perhitungan – perhitungan hingga 

menghasilkan kesimpulan penelitian. Proses pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS (Statistic Product and Service Solution) 

version 20.0 for windows. 

c)  Data Penelitian 

Data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder 

(Azwar, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dimana data diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan skala 

orientasi nilai sosial dan skala perilaku pro lingkungan.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011). Bentuk skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 
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mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). Jawaban setiap instrument yang 

menggunakan skala Likert mempunyai tingkatan, dari yang sangat positif sampai 

sangat negatif maka jawaban itu dapat diberi skor (Sugiyono, 2011).  

Tabel 3.  

Pilihan Jawaban dan Skor yang Digunakan dalam Skala Likert 

Skor 

 

 

Favourable 

(Pernyataan Positif) 

Unfavourable 

(Pernyataan Negatif) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) Sangat Setuju (SS) 

2 Tidak Setuju (TS) Sangat Setuju (SS) 

3 Setuju (S) Tidak Setuju (TS) 

4 Sangat Setuju (SS) Sangat Tidak Setuju (STS) 

  

a) Skala Orientasi Nilai Sosial 

Skala orientasi nilai sosial merupakan adaptasi dari skala yang 

dikembangkan oleh Akhrani (2016) dalam penelitiannya di Jawa Timur. Skala 

tersebut memiliki reliabilitas alat ukur sebesar 0.811 dan mengacu kepada 

konstruk teori orientasi nilai sosial milik Schwartz.   

1) Sebelum uji coba 

Skala orientasi ini memiliki 20 item item favorable (pernyataan positif 

yang mendukung teori) dengan 10 item mewakili dimensi proself dan 10 item 

mewakili dimensi prosocial. 

Tabel 4.  

Blueprint Skala Orientasi Nilai Sosial Sebelum Uji Coba 

Dimensi Item Bobot % 
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Proself 

 

 

 

 

Prosocial 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 

5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 

10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 

13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b, 

16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18b, 

19a, 19b, 20a, 20b 

1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d, 4c, 4d, 5c, 

5d, 6c, 6d, 7c, 7d, 8c, 8d, 9c, 9d, 

10c, 10d, 11c, 11d, 12c, 12d, 

13c, 13d, 14c, 14d, 15c, 15d, 

16c, 16d, 17c, 17d, 18c, 18d, 

19c, 19d, 20c, 20d  

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

50% 

  

2) Sesudah Uji coba 

Berdasarkan hasil uji coba skala yang dilakukan kepada 30 orang responden 

pendaki Gunung Semeru, dari hasil tersebut terdapat nilai reliabilitas nya ialah 

0,894 dimana dari total 20 item 2 diantaranya dinyatakan gugur. Skala 

orientasi nilai sosial kemudian memiliki 18 item yang dinyakan lolos atau 

dapat diasumsikan bahwa item tersebut layak untuk dapat mewakili dimensi 

orientasi nilai sosial 

Tabel 5 

Item Skala Orientasi Nilai Sosial yang Gugur Setelah Uji Coba 

 

Berdasarkan hasil sesudah uji coba terdapat 2 item skala yang gugur yaitu 1 

dan 2   

 

 

 

 

No Nomer Item Skala yang Gugur 

1 1 

2 2 
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Tabel 6.  

Blueprint Skala Social Value Orientation yang Gugur Setelah Uji Coba 

 

Dimensi  

 

Item  

 

Bobot 

 

Proself 

 

 

 

 

 

 

1a*, 1b*, 2a,* 2b*, 3a, 3b, 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 

8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 

11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 

14b, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 

17b, 18a, 18b, 19a, 19b, 20a, 

20b 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosocial 

 

1a*, 1b*, 2a*, 2b*, 3c, 3d, 

4c, 4d, 5c, 5d, 6c, 6d, 7c, 7d, 

8c, 8d, 9c, 9d, 10c, 10d, 11c, 

11d, 12c, 12d, 13c, 13d, 14c, 

14d, 15c, 15d, 16c, 16d, 17c, 

17d, 18c, 18d, 19c, 19d, 20c, 

20d  

 

 

50% 

*: item gugur 

 

 Khusus untuk teknis analisis dengan variabel dummy, maka variabel 

orientasi nilai sosial dibagi menjadi dua yaitu Proself dan Prosocial sebagai X2. 

Aturan dalam regresi dengan menggunakan variabel dummy adalah apabila 

variabel kualitatif memiliki kategori, maka variabel yang digunakan adalah 

sebanyak m-1 dimana m adalah kategori (Gurajati & Porter, 2010). Sehingga 

dalam penelitian ini, jumlah variabel bebas yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

   D= m – 1 

   D= 2-1 = 1 kategori 

Ket: 

D: Variabel Dummy 

m : Jumlah Variabel Kategori 



30 
 

 
 

1 : Konstanta 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah variabel bebas yang 

disertakan dalam proses analisis penelitian ini adalah sebanyak 1 variabel. 

Penelitian memilih variabel prosocial (X2) sebagai variabel yang diikutkan 

dalam prosess analisis, sementara variabel proself (X1) dalam penelitian ini 

berperan sebagai kategori acuan. Variabel prosocial dipilih sebagai variabel 

yang diikutkan dalam analisis dikarenakan mayoritaas subjek dalam penelitian 

ini berada pada dimensi procosial bila dilihat dari analisis tambahan variabel 

Social Value Orientation 

b) Skala Perilaku Pro lingkungan 

Skala perilaku pro lingkungan merupakan skala yang diadaptasi dari skala 

Dunlap yang dikembangkan oleh Andromeda (2009), berdasarkan teori milik 

Dunlap (2008).  

1) Sebelum Uji coba 

Skala ini terdiri dari 15 item yang masing-masing terdapat item Favorable 

dan item Unfavorable 

Tabel 7.  

Blueprint Skala Perilaku Pro lingkungan Sebelum Uji Coba 

 

Dimensi Item Bobot 

Balance of Nature 3, 8, 13 20% 

   

Limith to Growth 1, 6, 11 20% 

Anti Antrhoposentrism 2, 7, 12 20% 

Anti Exemptionalism 4, 9, 14 20% 

Eco Crisis 5, 10, 15 20% 
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2)  Sesudah Uji coba 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan kepada responden para 

pendaki Gunung Semeru, reliabilitas alat ukur sebesar 0.763 

Tabel 8. 

Item Skala Perilaku Pro Lingkungan Sesduah Uji Coba 

 

a) Pengujian Alat Ukur  

Sebelum alat ukur diberikan kepada sampel penelitian yang sebenarnya, 

alat ukur akan diuji coba terlebih dahulu (try out) agar skala penelitian yang 

digunakan dapat dikatakan memenuhi persyaratan data yang valid dan 

reliabel.  

G. Pengujian Alat Ukur  

a) Uji Validitas  

Validitas adalah sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya (Azwar, 2015). Pengukuran dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara akurat 

memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti yang 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2015). Item dikatakan 

memiliki daya beda yang baik apabila memiliki nilai koefisien yang korelasi 

minimal 0.03. Pengujian daya diskriminasi item dilakukan menggunakan 

formula koefisien Product Moment Paerson yaitu dengan menghitung 

koefisien korelasi antara distribusi skor item dengan distribusi skor skala 

sendiri. Hal ini yang akan menghasilkan koefisien korelasi aitem-aitem (rix). 

No No Item Gugur Golongan Item 

1 1 Favorable 

2 12 Unfavorable 
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Berikut adalah hasil analisis item dari variabel dari variabel orientasi nilai 

sosial 

Tabel 9.  

Hasil Output SPSS Uji Vaiditas Social Value Orientation 

Round 1 Round 2 

Item riT* Item riT* 

Item 1 -0.120** Item 3 
0.482 

Item 2 -0.161** Item 4 0.363 

Item 3 0.470 Item 5 0.525 

Item 4 0.393 Item 6 0.705 

Item 5 0.458 Item 7 0.954 

Item 6 0.657 Item 8 0.565 

Item 7 0.932 Item 9 0.486 

Item 8 0.538 Item 10 0.565 

Item 9 0.458 Item 11 0.447 

Item 10 0.538 Item 12 0.447 

Item 11 0.380 Item 13 0.657 

Item 12 0.498 Item 14 0.394 

Item 13 0.657 Item 15 0.657 

Item 14 0.393 Item 16 0.412 

Item 15 0.657 Item 17 0.565 

Item 16 0.364 Item 18 0.486 

Item 17 0.538 Item 19 0.610 

Item 18 0.458 Item 20 0.954 

Item 19 0.609   

Item 20 0.932   

 

Dapat dilihat dalam table 9 terdapat 2 item skala yang gugur pada skala ini 

yaitu nomor 1 dan 2  

 

Tabel 10 

Hasil Output SPSS Uji Validitas Pro Lingkungan 

Round 1 Round 2 

Item riT* Item riT* 

Item 1 0.107** Item 2 0.651 

Item 2 0.532 Item 3 0.718 

Item 3 0.668 Item 4 0.412 

Item 4 0.457 Item 5 0.571 

Item 5 0.497 Item 7 0.624 
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Item 6 0.097** Item 8 0.518 

Item 7 0.650 Item 9 0.435 

Item 8 0.411 Item 10 0.385 

Item 9 0.363 Item 11 0.518 

Item 10 0.405 Item 13 0.542 

Item 11 0.580 Item 14 0.402 

Item 12 0.107** Item 15 0.546 

Item 13 0.538   

Item 14 0.395   

Item 15 0.588   

 

 Suatu alat ukur mempunyai reliabilitas atau keadaan bila alat tersebut 

mampu menunjukan sejauh mana pengkuran dapat memberikan hasil yang relatif 

sama apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Azwar, 

2012). Reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pedekatan internal 

Consistency dimana pelaksaan uji coba hanya dilakukan satu kali untuk 

kemudian dilakukan analisis distribusi skor item dalam skala menggunakan 

Azwar (1996). Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpa. Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien Cronbach’s Alpa > 0,60 

maka reliabel (Azwar 2012). Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

cronbach  dengan bantuan program SPSS 20.0. 

Tabel 11. 

Hasil Output SPSS Uji Reabilitas Social Value Orientation dan Pro Lingkungan 

 

H.  Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Variabel Koefisien Reliabilitas Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas 

NEP 0.680 NEP 0.763 

SVO 0.833 SVO 0.894 
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 Menurut Sujarweni (2014), Uji normalitas adalah uji untuk mengukur 

apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam 

statistik parametrik, jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik 

non parametrik. Uji normalitas adalah melakukan perbandingan antara data 

yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data kita. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Apabila varian satu residual  suatu pengamatan ke pengamatan 

lainnya tetap, maka disebut juga sebagai homokedastisitas (p>0.05). apabila 

tidak ada makan disebut sebagai heterokedastisitas. Penelitian ini 

menggunakan uji glejser dengan bantuan SPSS for Windows versi 20.0  untuk 

mendeteksi heterskedastisitas.  

3.  Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang 

diajukan oleh peneliti tersebut diterima atau ditolak. Pada penilitian ini uji 

hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Social 

Value Orientation dengan perilaku pro lingkungan para pendaki Gunung Semeru. 

Penelitian ini menggunakan metode uji hipotesis regresi dummy variabel untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan akan 

dilakukan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 21.0 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian  

Penelitian dilakukan di kawasan  Desa Ranu Pane yaitu sebagai desa terakhir 

para pendaki ketika akan mendaki Gunung Semeru, penyebaran skala dilakukan 

di depan posko pendataan para pendaki. Sebelum melakukan pendakian para 

pendaki di data oleh petugas posko, ketika pendataan dan penyuluhan telah 

diberikan oleh petugas posko peniliti memberikan skala kuiosner yang akan diisi 

oleh para pendaki gunung semeru.  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan buku kuisoner penelitian 

mahasiswa yang berisi kumpulan skala. Subjek penelitian yang terdapat saat 

pengambilan data sejumlah 106 subjek dengan rentang usai yang berbeda-beda.  

Tabel 12.  

Data Demografis Berdasarkan Usia  

Kategori Usia Jumlah Subjek Presentase 

17-29 Tahun 70 66% 

29-40 Tahun 31 29% 

41-48 Tahun 5 5% 

Total 106 100% 

 

Usia subjek penelitian bervariasi dari rentang 17-48 tahun dengan sebaran 

terbanyak terdapat pada rentang kelompok usia 17-29 tahun berjumlah 70 dengan 

presentase 66%, dan rentang usia 29-40 berjumlah 31 dengan presentase 29%, 

rentang usia yang terakhir 41-48 tahun berjumlah 5 dengan presentase 5%. 

Subjek lebih di dominasi oleh laki-laki sebanyak 86 orang dan 20 orang 
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B. Analisis Deskriptif 

 a) Variabel SVO  

Tabel 13.  

Deskriptif Data Variabel Penelitian 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini tergolong prosocial dengan persentase 

sebesar 90.6%. Sedangkan sisanya responden yang tergolong proself memiliki 

persentase sebesar 9.4%.  

b) Variabel Perilaku Pro Lingkungan (NEP) 

Karakteristik variabel perilaku pro lingkungan dapat diketahui melalui nilai 

minimum, maksimum, rata-rata dan standard deviasi. Hasil analisis deskriptif 

dapat diketahui melalui penjelasan berikut : 

Tabel 14.  

Karakteristik Variabel Perilaku Pro lingkungan 

Hasil analisis deskriptif tersebut menginformasikan bahwa perilaku pro 

lingkungan pendaki Gunung Semeru terendah sebesar 28.00 dan tertinggi 57.00. 

Rata-rata perilaku pro lingkungan pendaki Gunung Semeru sebesar 44.76 dengan 

simpangan baku sebesar 4.86.  

  

SVO F % 

Proself 10 9.4 

Prosocial 96 90.6 

Total 106 100 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

28.00 57.00 44.76 4.86 
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Tabel 15.  

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Pro Lingkungan 

  

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perilaku pro lingkungan 

pendaki Gunung Semeru sebesar 44.76. Hal ini menunjukkan perilaku pro 

lingkungan pendaki Gunung Semeru berada pada kategori sedang. Frekuensi 

paling banyak berada pada rentang 40.21 < X  48.74 sebanyak 73 (68.9%) 

pendaki. Pendaki yang memiliki perilaku pro lingkungan tinggi berada pada 

rentang 48.74 < X sebanyak 15 (14.2%) pendaki. Pendaki yang memiliki perilaku 

pro lingkungan sedang berada pada rentang 40.21 < X  48.74 sebanyak 73 

(68.9%) pendaki dan pendaki yang memiliki perilaku pro lingkungan rendah 

berada pada rentang X  40.21 sebanyak 18 (17.0%) pendaki. 

C. Analisis Pengaruh Social Value Orientation terhadap Perilaku 

prolingkung 

Analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan 

menggunakan analisis regresi dummy. Analisis regresi dummy digunakan untuk 

mengetahui pengaruh social value orientation (SVO) terhadap perilaku pro 

lingkungan pada pendaki Gunung Semeru.  

N

o 
Rumus Rentang 

Frekuens

i 

Persentas

e 

Katego

ri 

1 X  (-s) X  40.21 18 17.0% Rendah 

2 

(-s) < X  

(+s) 

40.21 < X  

48.74 73 68.9% 
Sedang 

3 (+s) < X 48.74 < X 15 14.2% Tinggi 

Jumlah 106 100%   

Rata-Rata 44.76 

Kategori Sedang 
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 D. Pengujian Asumsi Klasik 

a) Uji Asumsi  

 Uji asumsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas 

dan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah uji asumsi yang akan dilakukan:  

b) Uji Normalitas  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan One Sample Kolmogrov 

Smirnov, diperoleh hasil bahwa nilai dari residual berdistribusi normal dengan 

taraf signifikan sebesar 0.137 (> 0.05). Hal ini berarti data residual 

terdistribusi secara normal, sehingga tidak ada variabel X yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap variabel Y selain varianel yang diteliti oleh peneliti.  

1. Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan glejser test, 

didapatkan hasil bahwa pola dengan cara meregresikan nilai absolut residual 

dengan variabel independen. Dikatakan homoskedastistas jika taraf 

signifikan lebih dari 0.05.  

      Tabel 16.  

Hasil Analisis Uji Glejser  

Variabel Sig Keterangan 

SVO 0.274 Homoskedastisitas (p>0.05) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kedua variabel dalam 

penelitian ini memiliki taraf signifikansi sebesar 0.274 > 0.05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas dalam penelitian ini terpenuhi 

dimana varian satu residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. 
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2. Uji Hipotesis  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi variabel dummy, 

didaptkan hasil bahwa koefisen nilai F sebesar 0.481 dan koefisen nilai p 

sebesar 0.130 (p>0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi nilai 

sosial tidak berperan terhadap perilaku pro lingkungan para pendaki Gunung 

Semeru dimana hipotesis alternatif (Ha) pada penelitian ini ditolak dan 

hipotesis null (Ho) pada penelitian ini diterima. 

Tabel 17. 

Hasil Analisis Metode Uji F 

Metode Analisis F   Sig Keterangan 

Regresi Variabel 

Dummy 

0.500 -0.481 Tidak Signifikan (p>0.05) 

  

 

Model rergresi dalam penelitian ini dibuat berdasarkan uji t dan dapat 

dikonstruksikan sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐷2𝑖 + 𝛽…𝐷…𝑖 + 𝑢𝑖  

Keterangan :   

 𝑌𝑖   = Variabel Y   

 𝛽1   = Intercept   

𝛽2𝐷2𝑖  =Variabel Dummy 2  

𝛽…𝐷…𝑖  = Variabel Dummy ke - …   

𝑢𝑖   = Error Varians   

𝑌𝑖  = 45.800 -1.144  

Tabel 18.  

Hasil Analisis Metode Uji t  

Nilai Intercept Koefisien 

Variabel 

Dummy 

T Sig 

         45.800          -1.144           -070              0.481 

 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi variabel dummy, 

didapatkan hasil bahwa koefisien nilai T sebesar – 0,070 dan koefisien nilai p 
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sebesar 0.481 (p>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi nilai sosial 

tidak berperan terhadap perilaku pro lingkungan para pendaki Gunung Semeru 

dimana hipotetis alternative (Ha) pada penelitian ini ditolak dan hipotesis null 

(Ho) pada penelitian ini diterima. 

Tabel 19.  

Nilai Koefisien Determinasi  

Koefisien Regresi (R) Koefisien Determinasi (R Square) 

-1.144 0.005 

 

Nilai koefisien determinasi yang didapat dalam penelitian ini adalah sebesar 

yaitu sebesar 0.005. Hal ini berarti keragaman perilaku pro lingkungan pada 

pendaki gunung semeru dapat dijelaskan oleh variabel social value orientation 

(SVO) sebesar 0.5%, atau dengan kata lain kontribusi social value orientation 

(SVO) terhadap perilaku pro lingkungan pada pendaki gunung semeru sebesar 

0.5%. sedangkan sisanya sebesar 99.5% merupakan kontribusi dari faktor lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

E. Pembahasan  

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orientasi nilai sosial terhadap 

perilaku pro lingkungan para perilaku pendaki Gunung Semeru yang diuji 

menggunakan teknis analisis regresi dummy variabel. Pengujian hipotesis 

penelitian menunjukan bahwa orientasi nilai sosial tidak pengaruh pada perilaku 

nilai Fhitung sebesar 0.500 dengan probabilitas sebesar 0.481. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance (=5%). Hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) social value 

orientation terhadap perilaku pro lingkungan pada pendaki gunung semeru.  
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Hasil analisis deskriptif pada variabel sosial value orientation menunjukan 

bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

tergolong prosocial dengan persentase sebesar 90.6% (96 orang). Sedangkan 

sisanya responden yang tergolong proself memiliki persentase sebesar 9.4% (10 

orang). social value orientation sendiri dapat diartikan sebagai nilai sosial atau 

pola preferensi tetap yang dimiliki individu tersebut untuk mengalokasikan 

sumber daya (seperti uang, waktu, tenaga dan lainnya) yang dimiliki terhadap 

individu tersebut bisa secara individual maupun berkelompok. Social Value 

Orientation terdiri dari 2 dimensi yaitu Pro-self  dan Pro-social yang merupakan 

dimensi yang saling bertolak belakang satu sama lain.  

Perilaku pro lingkungan sendiri bertujuan untuk meminimalisir dampak 

negatif yang disebabkan oleh dampak manusia terhadap lingkungan. Berdasarkan 

hasil anailsis deskriptif didapat bahwa bahwa rata-rata perilaku pro lingkungan 

pendaki Gunung Semeru sebesar 44.76 (kategori sedang). Frekuensi paling 

banyak berada pada rentang 40.21 < X  48.74 sebanyak 73 (68.9%) pendaki. 

Sedangkan pendaki yang memiliki perilaku pro lingkungan tinggi berada pada 

rentang 48.74 < X sebanyak 15 (14.2%) pendaki. Pendaki yang memiliki perilaku 

pro lingkungan sedang berada pada rentang 40.21 < X  48.74 sebanyak 73 

(68.9%) pendaki dan pendaki yang memiliki perilaku pro lingkungan rendah 

berada pada rentang X  40.21 sebanyak 18 (17.0%) pendaki. 

Hal ini juga dapat dilihat dalam hasil yang didapat pada perilaku pro 

lingkungan pada pendaki gunung semeru yang prososial sebesar 1.144 poin lebih 

rendah dibandingkan yang proself, dapat diketahui bahwa sebagian besar 
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responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini tergolong prosocial dengan 

persentase sebesar 90.6%. Sedangkan sisanya responden yang tergolong proself 

memiliki persentase sebesar 9.4%. Meskipun perbedaannya tidak signifikan. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ackerman (2014), bahwa Social 

Value Orientation berhubungan langsung terhadap intensi untuk mengambil aksi 

pro lingkungan, namun tidak terhadap perilaku pro lingkungan yang nyata, 

dengan hasil akhir social value orientation dan perilaku pro lingkungan 

berhubungan kuat namun dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti umur, 

jenis kelamin, budaya, pola asuh, kelas sosial, dan pendidikan (Ackerman dkk 

2014).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien social value 

orientation berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku pro 

lingkungan pada pendaki gunung semeru dapat diketahui melalui koefisien 

determinasinya yaitu sebesar 0.005. Hal ini berarti keragaman perilaku pro 

lingkungan pada pendaki gunung semeru dapat dijelaskan oleh variabel social 

value orientation (SVO) sebesar 0.5%, atau dengan kata lain kontribusi social 

value orientation (SVO) terhadap perilaku pro lingkungan pada pendaki gunung 

semeru sebesar 0.5%. sedangkan sisanya sebesar 99.5% merupakan kontribusi 

dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil hipotesis yang tidak 

signifikan diantaranya adalah item skala yang peneliti gunakan tidak berupa 

perilaku atau atensi sebagaimana peneliti sudah menjelaskan bahwa perilaku pro 

lingkungan adalah perilaku yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan untuk 
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meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas seseorang terhadap 

lingkungan. (Kollomus & Agyeman, 2002)  

F. Keterbatasan Penelitian  

Beberapa hal yang ditemukan peneliti sebagai keterbatasan dalam peneliti ini 

diantaranya: 

1. Skala New Ecollogical Paragidm (NEP) item pada skala tersebut tidak 

berbentuk suatu perilaku atau behavior, sedangkan penelitian ini ingin 

melihat faktor yang mendasari perilaku prolingkungan. Hal ini dapat 

menjadikan beberapa faktor bahwa tidak ada nya peran social value 

orientation terhadap perilaku pro lingkungan para pendaki Gunung Semeru 

2. Pada saat pembuatan skala peneliti tidak mencantumkan pada indentitias diri 

bahwa sudah berapa kali para pendaki melakukan pendakian di Gunung 

Semeru. Hal ini akan berdampak pada hasil penelitian, dikarenakan akan 

terlihat hasil para pendaki yang lebih sering mendaki atau para pendaki yang 

baru sekali berkunjung di Gunung Semeru 

3. Kondisi pengambilan data oleh peneliti bisa dibilang kurang kondusif. 

Dikarenakan peneliti menyebar kuisioner setelah para pendaki diberikan 

penyuluhan oleh SAVER (sahabat volunteer semeru), terlihat beberapa para 

pendaki mengisi kuisioner secara tergesa-gesa dikarenakan sudah tidak sabar 

untuk mendaki Gunung Semeru 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah dilakukan dan dari 

variabel X dan varibel Y dapat disimpulkan kepada peneliti bahwa social value 

orientation terhadap perilaku pro lingkungan para pendaki gunung semeru 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil peneliti, maka diajukan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Praktis 

a. Dalam upaya untuk memelihara lingkungan, diharapkan para pendaki 

Gunung Semeru untuk lebih sadar akan penting nya menjaga lingkungan 

sekitar Gunung tersebut. Karena dampak dari penumpukan sampah akan 

berpengaruh buruk terhadap ekosistem Gunung Semeru. 

2. Teoritis 

a. Untuk peneliti selanjutnya disarankan lebih memahami dan detail dalam 

penelitian terdahulu atau acuan yang akan dijadikan skala, karena akan 

mempengaruhi hasil penelitian.  

b.   Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperhatikan hal – hal yang 

bersifat eksternal dimana hal tersebut akan mempengaruhi kondusifitas dari 

proses pengambilan data. Hal eksternal yang dimaksud seperti pemberian 

instruksi dan ruangan yang digunakan saat proses pengambilan data. Saat 
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pengambilan data berlangsung, Peneliti berusaha untuk berbaur (conform) 

dengan subjek penelitian.  
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