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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab II ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi: (1) definisi 

kesadaran, (2) masyarakat, (3) kesersihan dan (4) lingkungan. 

A. Kajian Teori 

1. Definisi kesadaran, masyarakat, kebersian dan lingkngan, sebagai 

berikut: 

a. Kesadaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008), 

kesadaran adalah keinsafan. tingkat lapisan dari sesuatu yang 

tersusun atau berlenggek-lenggek: tinggi rendah, pangkat, derajat, 

taraf, dan kelas.  

Secara etimologis, kesadaran berarti (1) keinsafan, keadaan 

mengerti, seperti kesadaran akan harga dirinya timbul karena ia 

diperlukan secara tidak adil; (2) hal yang dirasakan atau dialami oleh 

seseorang seperti kesadaarn diri, keadaan seseorang atas keadaan 

dirinya sendiri. Secara terminologi, kesadaran dapat diartikan 

sebagai timbulnya sikap, mengetahui, memahami, dan menginsafi. 

b. Masyarakat  

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syarakat: yang 

berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “musyarakat” yang berarti saling 

bergaul. dalam bahasa Inggris dipakai istilah “society”, yang 
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sebelumnya berasal dari kata latin “ socius”,  “berarti kawan“ 

(Koentrojoningrat, 1980). Abdul Syani (1987), bahwa masyarakat 

berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, 

kemudian menjadi masyarakat, yang artinya antara inividu satu 

dengan yang lain saling berhubungan atau  saling melengkapi satu 

sama lain dan saling mempengaruhi dan mendapatkan kesepakatan 

menjafi masyarakat. (Basrowi, 2005: 37). 

Masyarakat disebut juga kelompok orang yang mempunyai 

kebudayaan yang sama atau setidaknya mempunyai sebuah 

kebudayaan yang sama yang dapat dibedakan dari kelompok lain dan 

yang tinggal satu daerah wilayah tertentu, mempunyai perasaan akan 

adanya persatuan di antara anggota-anggotanya dan menganggap diri 

mereka suatu kesatuan yang berbeda dari yang lainnya 

c. Kebersihan  

Menurut Kamus Besar Indonesia “Kebersihan” berasal dari kata 

“bersih” yang artinya adalah bebas dari kotoran, tidak tercemar (tidak 

terkena kotoran). Jadi kebersihan merupakan suatu kondisi yang bebas 

dari segala  kotoran dan pencemaran. (Windya Novrita, 2005: 37). 

Kebersihan disini tidak hanya dirasakan dan lihat secara fisik 

saja, namun lebih jauh dan mencakup kebersihan dalam arti 

kesehatan. Terhindarnya dari sampah, serta akibat yang ditimbulkan, 

seperti bau busuk, pemandangan yang kurang baik, tempat 

bersarangnya berbagai serangga dan binatang lainnya sebagai 
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penyebab penyakit  juga merupakan dari ruang lingkup kebersihan 

(Siahan, 2003: 4). 

d. Lingkungan  

Pengertian ini seperti tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1982 

tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolah Lingkungan Hidup 

yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolah Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup manusia adalah 

sistem yang merupakan ruang  dengan segenap pengada (entity) baik 

pengada ragawi abiotok atau benda (materi) maupun pengada insani. 

(Mohamad Soerjani, 2007:28) 

2. Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan 

Pengertian dan paham apa yang kita miliki harus praktekan 

dengan dengan menjaga lingkungan hidup, karena dengan sadar dan 

menjaga, kita bisa memperoleh kehidupan yang baik (Mohamad 

Soerjani, 2007:29) 

Susanti dalam artikelnya “ Kesadaran Manusia Terhadap 

Lingkungan” pada kenyataanya manusia kurang menyadari arti 

pentingnya lingkungan terhadap kelangsungan hidup. Manusialah 

yang kurang menyadari kesadaran akan lingkungan. Karna memang 

manusialah yang menjaga dan melestarikan lingkungan itu sendiri dan 

manusia kurang menyadari perilakunya terhadap lingkungan.  

Menurut Susanti (2014) ada tiga  faktor yang mempengaruhi 

kesadaran Lingkungan, antara lain 

a. Faktor Ketidaktahuan  
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Ketidaktahuan disini, masyarakat kurang mengerti arti 

pentingnya lingkungan terhadap kelangsungan hidup. Perlu adanya 

penanaman kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, dan 

masyarakat kurang menegerti menjaga dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

b. Faktor Kemanusiaan 

Faktor kemanusiaan juga berdampak besar terhadap 

lingkungan hidup di sekitar kita sebab manusia bisa menjadi yang bisa 

menjaga atau sebaliknya sebagai perusak lingkungan. Baik dan 

buruknya suatu lingkungan tergantung dari manusia itu sendiri. 

c. Faktor Gaya Hidup  

IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang menjadi salah 

satu yang mempengaruhi perilaku manusia. Ilmu pengetahuan 

berperan besar mempengaruhi gaya hidup manusia termasuk dalam 

hal kesadaran lingkungan hidup. IPTEK dapat mempengaruhi manusia 

dalam waktu singkat dan cepat, misalnya dalam berpakian dan meniru 

orang-orang barat. Jadi IPTEK berperan besar mengeksploitasi 

lingkungan sekitar mereka misalnya penggundulan hutan yang 

digunakan sebagai tempat pemukiman, rumah, penyempitan lahan 

resapan air, dan lain sebagainya. 

3. Hubungan Masyarakat dengan Lingkungan 

Menurut Hamzah (2013) manusia tidak dapat hidup tanpa 

adanya lingkungan, karena memang lingkungan adalah tempat tinggal 

bagi manusia itu sendiri, manusia berperan aktif dalam menjaga atau 
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melestarikan lingkungan atau tempat tinggalnya. Di lingkungan 

kebutuhan hidup sudah disediakan. Manusia dan lingkungan saling 

melengkapi atau saling berhubungan satu sama lain, dengan adanya 

ini maka kondisi sebuah lingkungan tergantung dari manusia. Dan 

kepribadian manusia tergantung dari lingkungan.  

Menurut Soemarwoto (Hamzah, 2013:3) masyarakat harus 

menyadari bahwa hubungan manusia dengan lingkungan hidup 

bersifat sekuler, disinilah awal dari munculnya masalah lingkungan 

yang disebut kriris lingkungan. Dampaknya akan kembali lagi kepada 

manusia atau yang sering disebut juga hukum alam. Baik itu bentunya 

berupa baik atau buruk. Pada kenyataanya manusia masih banyak 

yang menyadari arti pentingnya suatu lingkungan dalam kelangsungan 

hidup, dan itu berdampak pada kerusakan lingkungan karena 

kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan arti pentingnya suatu 

lingkungan. 

Bicara masalah hubungan lingkungan dan masyarakat, 

lingkungan menyediakan sumber segala kebutuhan manusia,  

kesejahteraan manusia dan penunjang kehidupan manusia. Kehidupan 

manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan 

alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari 

lingkungan sekitar. ,Manusia makan, minum dan menjaga kesehatan, 

semuanya memerlukan lingkungan. Menurut UUD Nomor 23 Tahun 

1997 Pasal 1 Angka 1 mengartikan Ligkungan Hidup sebagai 

”kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan, dan makhluk 
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hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk 

hidup lainnya”. 

4. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga 

Kebersihan Lingkungan Bersih 

Masalah lingkungan hidup merupakan suatu yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari semua lapisan masyarakat. Setiap 

orang diharapkan berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk 

mengatasinya, secara sederhana, maka terlihat banyaknya sampah 

tersebut akan menjadi tempat bersarangnya nyamuk, lalat dan 

binatang lainnya, untuk itu diperlukan upaya untuk menyadarkan 

masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Manusia 

diharapkan peduli terhadap lingkungan, namun pada kenyataannya 

masih kurangnya kesadaran merawat atau menjaga lingkungan tempat 

tinggal. 

Menurut Harun (2009) untuk meningkatkan akan kesadaran 

terhadap lingkungan hidup ada upaya yang dapat dilakukan, antara 

lain: pendidikan dalam arti memberi arahan arti pentingnya 

lingkungan terhadap kelangsungan hidup. Kedua, memilki solidaritas 

sosial dan solidaritas alam, mengingat kesadaran individu dapat 

berpengaruh terhadap individu-individu lainnya kepada lingkungan 

hidup. 

Menurut Bagus (2014) menyatakan bahwa menjaga kebersihan 

lingkungan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun 
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dibutuhkan peran serta pastisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat 

utuk berperilaku hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan 

perlu ditingkatkan, sebab tanpa adanya dukungan dan peran serta 

masyarakat, maka upaya untuk menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan, tentu dibutuhkan kerja sama yang bagus antara satu warga 

dengan warga yang lainnya. Adanya jalinan kerja sama yang bagus ini 

usaha untuk menjaga kebersihan tidak akan terlihat sia-sia. 

Lingkungan yang bersih adalah awal dari kehidupan yang sehat, 

menjaga kehidupan bersih berawal dari diri-sendiri, jika semua orang 

sadar akan pentingnya kebersihan, maka semua orang juga akan sadar 

untuk menjaga kebersihan.  

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shafrina Nur Hanif (2014), dengan 

judul “perilaku rendahnya menjaga kebersihan lingkungan pada 

pedaagan kaki lima di alun-alun Kota Pasuruan”. Hubungan atau 

kesamaan dengan yang akan penulis penelitian yakni sama-sama 

meneliti tentang kesadaran dan lingkungan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nukmala Hakim Dkk, dengan judul “ 

pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai melalui 

pengguna tempat sampah terapung (floating trash can) di Desa 

Tanjung Seteko Kecematan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Relevansi 

atau kesamaan dengan yang akan penulis peneletian yakni sama-sama 

meneliti tentang masyarakat dan kebersihan. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Muslih, dengan judul “Peran

masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dikawasan permukiman

kumuh Kelurahan Labuan Bajo Kec. Banawa  Kabupaten Donggala.

Perbedaan  penelitian yang akan penulis lakukan yakni tempat

penelitian.




