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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Analisis 

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

bentuk penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu 

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Menurut Harahap (2009) pengertian analisis adalah 

memecahkan atau menguraikan sesuatu menjadi berbagai unit terkecil. Berbagai 

pengertian analisis dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang merupakan 

karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) : 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal 

usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya) 

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, 

penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan. 

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya 

setelah ditelaah secara seksama. 

d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan 

hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya 

melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).  

Beberapa definisi diatas analisis memiliki makna menguraikan suatu bagian hingga 

menjadi bagian yang lebih kecil dan terperinci. 
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2.2 Literasi 

Literasi adalah suatu kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, 

menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak 

dan tertulis yang berkaitan dengan berbagai konteks (Montoya, 2018).Literasi oleh 

UNESCO dalam Montoya (2018) mengkaitkan pembelajaran berkelanjutan dalam 

meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai tujuan mereka, 

mengembangkan pengetahuan, ketercapaian potensi, dan untuk berpartisipasi 

penuh dalam komunitas dan masyarakat secara luas.  

Adapun defini tentang literasi menurut UNESCO dalam Montoya (2018) 

ada tiga kunci : 

1. Literasi adalah tentang penggunaan yang dilakukan orang sebagai 

sarana komunikasi dan ekspresi, melalui berbagaimedia 

2. Literasi bersifat jamak, dipraktekkan dalam konteks tertentu untuk 

tujuan tertentu dan menggunakan bahasa tertentu; 

3. Literasi melibatkan pembelajaran berkelanjutan yang diukur pada 

tingkat kemampuan yang berbeda 

Montoya (2018) menjelaskan berbagai organisasi internasional mendefinisikan 

literasi sebagai berikut : 

1. European Literacy Policy Netwok, literasi mengacu pada kemampuan 

membaca dan menulis pada tingkat dimana individu dapat secara efektif 

memahami dan menggunakan tulisan komunikasi di semua media (cetak 

atau elektronik), termasuk literasi digital. 

2. Survey of Adults Skills, literasi adalah pemahaman, evaluasi, menggunakan 

dan terlibat dengan teks tertulis untuk berpartisipasi dalam masyarakat, 

untuk mencapai tujuan seseorang dan untuk mengembangkan pengetahuan 

dan potensi. 

3. World Bank, literasi merupakan keterampilan kognitif didefinisikan sebagai 

"kemampuan untuk memahami ide-ide kompleks, untuk beradaptasi efektif 

kepada lingkungan, belajar dari pengalaman, hingga terlibat dalam berbagai 

hal bentuk penalaran. 
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2.3 Lingkungan 

Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di sekeliling kita, tempat kita 

berada, dan melangsungkan kehidupan serta memenuhi segala keperluan hidup 

(Muhtadi, Zaimah, M. Yusuf, & Wahib, 2011). Menurut Purwanto dalam (Maunah, 

2009) menemukakan bahwa lingkungan (environment) meliputi kondisi dan alam 

dunia ini dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life process. Lingkungan terdiri dari semua elemen fisik, 

biologis, kimia dan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi organisme.  

2.4 Literasi Lingkungan dan Pengukuranya 

Literasi lingkungan adalah pemahaman seseorang mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan lingkungan termasuk mengetahui permasalahan lingkungan, 

memberikan solusi serta menanggulanginya (Utami, 2019). Literasi lingkungan 

dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesadaran atau kepedulian terhadap 

lingkungan yang ada. Literasi lingkungan dalam hal lain merupakan pengetahuan 

yang penting untuk memahami pergaulan dan sikap kepedulian. Lebih lanjut lagi, 

literasi lingkungan menyiratkan pemahaman tentang bagaimana manusia dan 

masyarakat berhubungan antara satu dengan yang lain dan dengan alam, serta 

bagaimana manusia melakukan sustainability education untuk menanamkan 

pemahaman tentang lingkungan kepada siswa dengan cara yang spesifik berupa 

pengetahuan dan keyakinan. Literasi lingkungan difokuskan pada pengetahuan 

(knowing), pemeliharaan (caring), dan kewenangan/kemampuan (competence). 

Disinger & Roth (1992, dikutip dalam Tuncer et al., 2009) mendefinisikan literasi 

lingkungan sebagai “kemampuan untuk melihat dan menafsirkan kesehatan relatif 

dari sistem lingkungan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memelihara, 

memulihkan,atau meningkatkan kesehatan sistem-sistem lingkungan (Saribas et al., 

2014). 

Istilah “literasi lingkungan”, “literasi ekologi” dan “pendidikan lingkungan” 

telah digunakan secara bergantian. Namun, literasi lingkungan dapat dianggap 
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sebagai tujuan pendidikan lingkungan sementara keaksaraan ekologis berkaitan 

dengan kedaalaman pengetahuan seseorang pengetahuan tentang ekosistem tertentu 

(Abiolu & Okore, 2011). Ruang lingkup literasi lingkungan dalam hal ini meliputi 

pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan metakognitif (W. McBeth & Volk, 

2010) 

2.4.1 Pengetahuan Terhadap Lingkungan 

Pengetahuan lingkungan merupakan proses mengenali nilai dan 

konsep dalam mengembangkan keterampilan, serta merupakan suatu media 

yang diperlukan untuk memahami dan menghargai hubungan timbal balik 

antara manusia dengan budaya dan lingkungan biosifisknya. Pengetahaun 

terhadap lingkungan diperlukan untuk mengenali masalah dan isu lingkungan 

yang terjadi.  Perlu diketahui bahwa terdapat fakta bahwa lingkungan alam 

dan lingkungan buatan manusia saling bergantung sama lain (Muliana, 

Hamama, & Zamzami, 2018).  

Haruna, Utina, & Lama (2018) pengetahuan lingkungan dapat 

diselenggarakan secara formal, non formal dan informal oleh lembaga, 

kelurarga, masyarakat, pemerintah, dan sekolah. Pengetahuan lingkungan 

dilakukan dengan berbagai pendekatan pendidikan serta diajarkan dan 

dipelajari melalui kegiatan praktis serta pengalaman langsung di alam. 

Menurut Menurut Darmawan & Fadjarajani (2016) pengetahuan dalam diri 

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, alat 

peraga dan perolehan informasi di lingkungan sekitar.  

Pengetahuan dalam literasi lingkungan adalah pengetahuan tentang 

ekologi dasar yang bertemakan komponen ekosistem abiotik dan biotik. 

Penjelasan komponen abiotik berhubungan dengan komponen-komponen 

tanah, air, energi, cahaya dan udara sedangkan dalam pembahasan abiotik 

pengkajian berupa produsen (organisme autotrof) dan peran konsumen 

(tingkat I,II,III dan dekomposer) dalam kehidupan (B. McBeth et al., 2011). 
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2.4.2 Sikap Terhadap Lingkungan 

Sikap merupakan merupakan posisi mental yang berkaitan dengan 

suatu fakta atau keadaan atau perasaan atau emosi terhadap suatu fakta atau 

keadaan (Chaiklin, 2011). Sikap dapat diartikan suatu keadaan yang 

memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi pembetukan sikap yaitu pengalaman pribadi, 

lingkungan, kebudayaan, pendidikan, agama, dan emosi. Ugulu, Sahin, & 

Baslar (2013) menyatakan sikap dapat dipengaruhi dari pengalaman hidup 

dan pendidikan yang akan berdampak pada perilaku.  

Tujuan khusus UNESCO dalam pendidikan lingkungan terhadap 

sikap terhadap lingkungan berfokus pada membantu individu untuk 

memperoleh sikap yang melindungi, menguntungkan dan meningkatkan 

kualitas lingkungan sehingga sikap lingkungan dianggap sebagai komponen 

literasi lingkungan (Sarkar, 2011). Sikap terhadap lingkungan dalam literasi 

lingkungan mencakup pernyataan-pernyataan sikap untuk peduli terhadap 

lingkungan seperti berhenti untuk membeli produk hewan, hemat energi, 

mendaur ulang sampah, sosialisasi informasi masalah lingkungan dalam 

cakupan lokal, kampanye peduli terhadap lingkungan dan aksi untuk usaha 

mendaur ulang (B. McBeth et al., 2011). 

2.4.3 Perilaku Terhadap Lingkungan 

Perilaku manusia merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh adat, 

sikap, emosi, nilai, etika, dan genetika. Perilaku muncul dikarenakan proses 

interaksi antara kepribadian dan lingkungan, perilaku manusia tidak muncul 

dengan sendiri dikarenakan perilaku terjadi akibat stimulus yang diterima 

oleh manusia dari luar maupun dari dalam tubuhnya. Darmawan & 

Fadjarajani (2016) mengatakan upaya dalam memahami perilaku manusia 

terhadap lingkungan merupakan kajian yang penting dan menarik untuk 

dipelajari sebagai upaya penyelamatan lingkungan. 
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Perilaku sadar lingkungan adalah hasil dari suatu pembelajaran yang 

berkelanjutan dari kebiasaan yang dikembangkan sejak usia dini. Pendekatan 

secara praktis dapat digunakan dalam menghubungkan konsep lingkungan 

dengan perilaku peserta didik (Murtilaksono, 2011). Perilaku terhadap 

lingkungan memiliki ruang lingkup suatu pernyataan untuk bertindak peduli 

lingkungan, seperti pernyataan diri tentang masalah dengan lingkungan, 

penggunaan hemat energi dengan menggunakan energi secara tepat guna 

efektif dan efisien,  membaca berita tentang lingkungan dan melakukan 

sosialisasi terhadap orang terdekat mengenai isu lingkungan, melindungi 

hewan liar dan melakukan daur ulang didalam lingkungan masyarakat yang 

terkecil yaitu keluarga (B. McBeth et al., 2011). 

2.4.4 Keterampilan kognitif 

Keterampilan kognitif dalam literasi lingkungan terdiri tiga (3) 

pembahasan (B. McBeth et al., 2011) : 

1. Identifikasi isu dalam literasi lingkungan merupakan sajian suatu studi 

kasus tentang kebutuhan ekonomi yang didasari oleh penebangan hutan 

untuk perkembangan ekonomi di suatu kota yang bertentangan dengan 

prinsip pencita lingkungan, dimana penebangan hutan akan menjadi 

sebuah bencana bagi beberapa organisme jika dilakukan karena hutan 

merupakan salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan lingkungan 

2. Analisis isu lingkungan disajikan sebuah studi kasus yang berisi tentang 

prinsip dari nilai lingkungaan, nilai hukum, nilai etnosentris dan nilai 

ekonomi yang berpatokan dengan pembicaraan masalah lingkungan. 

Nilai lingkungan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan 

aktivitas manusia dengan sumber daya alam; nilai hukum berkaitan 

dengan tatanan nasional, negara dan penegakan hukum; nilai etnosentris 

berpusat pada kepentingan dari tujuan etnis/budaya; Nilai ekonomi 

berkaitan dengan penggunaan dan pertukaran uang, material dan atau 

jasa 
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3. Rencana Aksi lingkungan dalam hal ini disajikan sebuah asumsi 

pengalihdayagunaan lingkungan menjadi sektor ekonomi dimana 

seseorang akan memilih 2 rencana aksi atau strategi yang paling benar 

dan mengedepankan kepentingan  lingkungan dan ekonomi 

2.4.5 Middle School Environmental Literacy Survey (MSELS) 

MSELS merupakan instrumen berbentuk angket untuk mengukur 

literasi lingkungan, dalam instrumen ini mencakup beberapa item 

demografis (usia, tingkat, jenis kelamin, dan etnis Latar Belakang). Item-

item yang terdapat dalam angket diperlukan untuk analisis data, beberapa 

konten didalam angket berisi tentang variabel pengetahuan ekologi, 

komitmen verbal, kepekaan terhadap lingkungan, perasaan terhadap 

lingkungan, identifikasi isu, analisis isu, rencana aksi dan komitmen aktual. 

(W. McBeth & Volk, 2010). 

 

2.5 Pendidikan Lingkungan 

Pendidikan lingkungan menurut UNESCO adalah proses menciptakan 

komunitas dunia yang peduli lingkungan dan masalah tentang lingkungan yang 

terkait dalam pengetahuan, motivasi, komitmen dan keterampilan untuk bekerja 

baik secara individu maupun kolektif dalam mencari alternatif atau memberikan 

solusi untuk masalah lingkungan saat ini dan untuk menghindari munculnya 

masalah lingkungan yang baru (Nurwaqidah et al., 2018). Pendidikan lingkungan 

bertujuan untuk menunjukkan fakta sederhana dan konsep tentang "kesadaran 

lingkungan", kemudian proses yang terdiri dari rangkaian langkah-langkah 

pembelajaran secara berurutan dan dapat menghasilkan pemahaman secara 

menyeluruh subjek dan dinamika, termasuk dalam mengembangkan keterampilan 

dan belajar untuk menerapkan dalam dunia nyata.  

Menurut Meilani (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan 

lingkungan bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadikan perilaku 

terhadap lingkungan menjadi lebih baik. Piagam Beograd oleh UNESCO- UNEP 
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pada tahun 1976 yaitu tujuan dari pendidikan lingkungan adalah untuk 

mengembangkan masyarakat dunia yang sadar, dan peduli tentang lingkungan dan 

masalah terkaitnya,  melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi serta 

komitmen untuk bekerja secara individu dan bersama untuk solusi masalah saat ini 

(Saribas et al., 2014) 

2.6 Pendidikan di Thailand 

Pendidikan di Thailand terdapat tiga jenis pendidikan - formal, non-formal 

dan informal, ditingkat nasional pendidikan diawasi oleh Kantor Pendidikan 

Nonformal dan Informal (ONIE) di Kementerian Pendidikan Formal (MOE), 

namun badan publik lainnya dan swasta pemangku kepentingan juga memberikan 

pendidikan di luar program formal. Pada tahun 2013, lebih dari 2,6 juta siswa 

terdaftar dalam pembelajaran non-formal. Sejak 1999, pendidikan formal telah 

dibagi menjadi pendidikan dasar dan tinggi (tersier) pendidikan. Pendidikan di 

Thailand terdapat tiga jenis pendidikan - formal, non-formal dan informal, ditingkat 

nasional pendidikan diawasi oleh Kantor Pendidikan Nonformal dan Informal 

(ONIE) di Kementerian Pendidikan Formal (MOE), namun badan publik lainnya 

dan swasta yang memiliki kepentingan juga memberikan pendidikan di luar 

program formal. Pada tahun 2013, lebih dari 2,6 juta siswa terdaftar dalam 

pembelajaran non-formal. Sejak 1999, pendidikan formal telah dibagi menjadi 

pendidikan dasar dan tinggi (tersier) pendidikan. Pendidikan dasar dapat diakses 

secara gratis dan termasuk level pra-primer, primer dan sekunder. Pendidikan wajib 

dimulai pada usia enam dan berlangsung sembilan tahun tahun, terdiri dari sekolah 

dasar (kelas Prathom 1-6) dan sekolah menengah pertama pendidikan (Mathayom 

1-3) (Yunardi, 2014).. 
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Sekolah negeri dapat diakses dengan dua tahun taman kanak-kanak (tiga 

dan empat tahun) dan satu tahun kelas pra-sekolah (lima tahun). Anak-anak yang 

belum cukup dengan kriteria dapat belajar pada pusat penitipan anak. Pada 

umumnya siswa memulai dari sekolah dasar (prathom) pada usia enam tahun. Siswa 

sekolah dasar merupakan kelompok terbesar dalam pendidikan dasar (sekitar 5 juta 

siswa), dan cakupannya hampir universal: 95,6% siswa dalam kelompok usia resmi 

terdaftar pada 2009 (UNESCO-UIS, 2015).  

Pendidikan dasar diikuti oleh pendidikan menengah (mattayom), dimulai 

pada usia dari 12 tahun.  Pada 2013, 2,4 juta siswa (97% dari usia sekolah) terdaftar 

di pendidikan menengah bawah. Pendidikan menengah atas dibagi menjadi jalur 

umum dan kejuruan. Meskipun tidak wajib, terkadang masih dianggap sebagai 

bagian dari pendidikan dasar. Menurut statistik pemerintah, sekitar 75% dari 

pemuda yang memenuhi syarat adalah terdaftar pada 2013. Siswa dapat memilih 

mata pelajaran yang disukai, sebagai pendidikan menengah atas bertujuan untuk 

mempersiapkan mereka untuk studi lebih lanjut dan kehidupan kerja. 

Pendidikan dan pelatihan kejuruan formal (VET) ditawarkan di tingkat 

menengah di sekolah atau lembaga tertentu, atau berbasis model ganda pada 

perjanjian antara sekolah dan perusahaan. Setelah dua tahun siswa kursus 

mendapatkan gelar diploma, kemudian dapat melanjutkan ke yang lebih tinggi VET 

di institusi tersier. Pangsa siswa VET menengah atas miliki mengalami penurunan, 

dan mewakili sekitar sepertiga (32,7%) dari semua yang teratas siswa sekolah 

menengah pada tahun 2013. 

Sistem sekolah formal Thailand besar dalam hal pendaftaran, tetapi jumlah 

siswa telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan demografis mulai 

terlihat pada primer dan sekunder bawah pendidikan, di mana angka partisipasi 

murni relatif tinggi. Pendidikan menengah dan tinggi di sisi lain telah mencatat 

sedikit peningkatan dalam pendaftaran, meskipun tingkat partisipasi jauh lebih 

rendah. MOE melaporkan bahwa pada 2013, sekitar 11,2 juta anak-anak terdaftar 

dalam pendidikan dasar dari pra-sekolah hingga tingkat menengah atas: 1,8 juta 



18 

 

 

pada pendidikan pra-sekolah dasar, 4,9 juta pada pendidikan dasar dan 4,5 juta 

dalam pendidikan menengah (Kantor Sekretaris Permanen,2014).  

Pada 2013, 2,41 juta siswa menghadiri beberapa bentuk yang lebih tinggi 

pendidikan, 90% di antaranya dalam program sarjana. (OECD/UNESCO, 2016) 

Kurikulum di Thailand telah diatur dalam Basic Education Core Curiculum 

B.E untuk jenjang pendidikan dasar. Kompetensi kunci yang ingin dikembangkan 

pada siswa di  adalah :  

1. Kompetensi berkomunikasi, mempersiapkan generasi Thailand agar 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik termasuk dalam melakukan 

penalaran dan upaya negosiasi; 

2. Kapasitas berpikir, agar generasi Thailand dapat melakukan analisis, 

sistesis, mengonstruksi, kritis, dan sistematis dalam berpikir agar dapat 

menjadi para pengambil keputusan yang bijak 

3. Kapasitas penyelesaian masalah, agar masalah generasi Thailand terbiasa 

menyelesaikan permasalahan berdasarkan pada alas an-alasan rasional yang 

ada 

4. Kapasitas dalam menerapkan kemampuan pada kehidupan social, agar 

generasi Thailand dapat mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki 

disegala bidang dalam dunia masyarakat yang nyata. Demi tercapainya 

tujuan tersebut maka materi pelajaran di tigkat pendidikan dasar di Thailand 

ditekankan pada 8 mata pelajaran, yaitu : Bahasa Thailand, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, 

Seni, Tekonologi dan Pekerjaan, serta Bahasa Asing (Yunardi, 2014). 
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2.7 Pendidikan Lingkungan di Thailand 

Pendidikan lingkungan di Thailand tertanam dalam budaya dan tradisi. 

Pendidikan lingkungan tidak menjadi mata pelajaran sendiri namun terintegrasi 

dengan mata pelajaran lainya, terutama pada sains. Pedoman pendidikan 

lingkungan diatur oleh Departemen Pendidikan yaitu : 1) sekolah dan lingkungan, 

2) hubungan pribadi; 3) aktivitas tentang konservasi lingkungan; 4) manajemen 

lingkungan didalam sekolah; dan 5) kolaborasi lingkungan antara sekolah dan 

komunitas. Permasalah pendidikan lingkungan di Thailand antara lain terdapat 

kesenjangan yang lebar antara teori dan praktik, kurangnya kegiatan menarik dalam 

pembelajaran, urangnya guru yang berkualitas  (Laiphrakpam et al., 2019) 

Pembelajaran tentang pendidikan lingkungan terintegerasi dengan mata 

pelajaran lainya didalam pembelajaran (Thathong, 2010). Pembelajaran sains 

ditingkatan pendidikan Sekolah Dasar (annuban) selama 80 jam/semester, Sekolah 

Menenengah Pertama (mattayom 1-3) selama 120 jam/semester dan Sekolah 

Menengah Atas (mattayom 4-6) terdapat pelajaran biologi dan sains selama 240 

jam/semester (Yunardi, 2014). Penelitian Laiphrakpam et al (2019) menunjukkan 

bahwa pendidikan lingkungan di Thailand : 1) terintegrasi dengan beberapa mata 

pelajaran; 2) Proyek lingkungan dilakukan oleh guru bukan dilakukan siswa; 3) 

Kurangnya guru yang berkualifikasi pengetahuan lingkungan. 

 

2.8 Desa Banloom, Distrik Sadao 

Distrik Sadao yang terletak pada Provinsi Songkhla merupakan perbatasan 

zona ekonomi khusus.  Wilayah Distrik Sadao terdapat berbagai macam ras, agama, 

ide dan kepercayaan. Daerah-daerah yang terdapat dalam distrik ini penting secara 

ekonomi, sehingga memiliki peranan yang penting untuk pengembangan daerah 

tersebut terhadap stabilitas (Panudechagrich & Trichan, 2018) 

Secara geografis Desa Banloom terletak di Distrik Sadao, Provinsi 

Songkhla, Thailand Selatan yang terletak pada  koordinat 6°38’07.0”N, 
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100°26’07.2”E. Desa Banloom memiliki suhu udara rata-rata antara 30°C – 38°C 

dan curah hujan rata rata  pertahun mencapai 600 mm. Wilayah Desa Banloom 

secara umum mempunyai letak geografis yang berbatasan dengan Malaysia yaitu 

dibagian selatan berbatasan dengan Bukit Kayu Hitam dan Barat yaitu Padang 

Besar. Desa Banloom juga memiliki potensi berupa lahan tanah yang sangat cocok 

sebagai lahan pertanian, perkebunan dan perdagangan. Hal ini memungkinkan  

untuk warga menanam tanaman dan tumbuhan untuk dapat panen dengan 

menghasilkan tanaman dan tumbuhan yang dapat memajukan ekonomi Desa 

Banloom.  

 

2.9 Shangkom Islam Wittaya School 

Sekolah Shangkom Wittaya merupakan salah satu sekolah privat yang ada di 

daerah Distrik Sadao, Provinsi Songkhla, Thailand Selatan. Shangkom merupakan 

sekolah berbasis pesantren dan pendidikan formal yang terdapat di Jalan No. 93/2 

Moo1, Tambon Sumnuktaew, Sadao 90120, Songkhla, Thailand. Beberapa level 

yang ada di sekolah ini adalah tingkat annnuban (Taman Kanak-Kanak), Annuban 

(Sekolah Dasar), Mathayom 1-3 (Sekolah Menengah Pertama), Mathayom 4-6 

(Sekolah Menengah Atas). Pada mula berdirinya sekolah ini merupakan pondok 

pesantren bernama “Banloom” yang memiliki makna cekungan, karena jika hujan 

daerah ini selalu tenggelam dalam air hujan dan daerahnya merupakan dataran yang 

lebih rendah daripada dataran yang ada disekitarnya.  
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2.10 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual  
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