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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perhatian manusia terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam saat 

ini semakin menipis, sehingga melatih kesadaran terhadap kebersihan lingkungan 

sedari dini sangat penting untuk dilakukan. Melalui tingkat kesadaran siswa-siswa 

merupakan salah satu yang dapat di lihat dari sekolah. Menurut Anisah (2018) tanpa 

adanya kesadaran diri dari siswa akan berdampak buruk baik bagi lingkungan sekitar 

maupun siswanya. Studi kesadaran lingkungan sangat penting untuk diterapkan bagi 

siswa dalam mengembangkan tingkat kesadaran terhadap aspek lingkungan yang ada, 

dan bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan siswa, baik di sekolah maupun di 

lingkungan sekitar (Dasrita, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian Rohweder 2004 menyatakan bahwa literasi 

lingkungan siswa masih dinyatakan rendah karena kurangnya pemahaman tentang 

lingkungan yang bisa diterapkan di sekolah, sehingga niat siswa untuk mengetahui 

dan mempelajari masalah-masalah lingkungan masih rendah (Nasution, 2016). Faktor 

guru sebagai salah satu penyebab rendahnya literasi lingkungan, sebaiknya 

menginformasikan dan menyadarkan siswa bahwa pemahaman tentang lingkungan 

harus menjadi dasar dari sikap untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang 

terjadi. Faktor lain penyebab menurunnya kualitas dan rusaknya lingkungan di sekitar 

sekolah disebabkan oleh pola pikir, sikap dan perilaku peduli lingkungan siswa yang 

tidak mencerminkan sifat rasional dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan 

pengelolaan lingkungan di sekolah (Dasrita, 2015).  

Lingkungan sekolah terkadang masih bergantung pada petugas kebersihan, 

karena belum ada kesadaran kolektif dari seluruh warga sekolah, terutama siswa 

sebagai mayoritas di lingkungan tersebut seharusnya menciptakan lingkungan yang 
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baik dan sehat. Penanaman sikap peduli lingkungan pada siswa di sekolah perlu 

dilakukan sejak dini karena sekolah sebagai salah satu komponen utama dalam 

kehidupan anak selain keluarga sehingga bisa terbentuk rasa menghargai, memiliki 

dan bagaimana memelihara lingkungan serta menimbulkan kesadaran diri untuk bisa 

mengatasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi (Mulyana, 2009). 

Asia Tenggara merupakan sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait 

kerjasama isu lingkungan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Asia dan Pasifik. 

Program pembangunan pendidikan lingkungan bukan hal yang baru di lingkup 

ASEAN (Bastari, 2016). Sejak dikeluarkan program Environmental Education Action 

Plan dari ASEAN maka masing-masing anggota negara tersebut perlu memiliki 

kerangka kerja dari program ini untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan 

lingkungan di sekolah-sekolah (Kheng & Lian, 2009). Program pendidikan 

lingkungan di Indonesia sebagai salah anggota Negara ASEAN diaplikasikan melalui 

program Adiwiyata untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan dan tidak 

hanya ditinjau dari segi fisik saja tetapi juga dari sikap dan perilaku peduli 

lingkungan warga sekolahnya. Program pendidikan lingkungan di Thailand sendiri 

diaplikasikan melalui Eco-school tetapi hanya sekolah-sekolah yang ada di daerah 

lainnya, sedangkan program pendidikan lingkungan di Thailand bagian selatan seperti 

Satun belum diaplikasikan di semua sekolah. 

Thailand merupakan Negara yang memiliki agama nasional Budha. Penduduk 

agama Budha lebih dari 90% yang tersebar di berbagai daerah, sedangkan Thailand 

bagian selatan lebih mayoritas penduduk umat islam tetapi hanya sekitar 4% dari 

semua penduduk. Daerah yang banyak dihuni agama Islam salah satunya adalah 

Satun yang merupakan salah satu wilayah perbatasan dengan Malaysia. Pendidikan di 

Thailand Selatan khususnya wilayah perbatasan ternyata masih kurang berkembang, 

salah satu faktor penyebabnya adalah adanya konflik yang berkepanjangan antara 

agama Islam dan Budha (Sari, 2017). Dari segi pendidikan masih kurang begitupun 

jika ditinjau dari segi lingkungan berdasarkan Environmental Performances Index, 
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yang dinilai dari seberapa baik negara tersebut peduli akan isu lingkungan, secara 

keseluruhan Thailand berada diperingkat 78 dari 178 negara di dunia sehingga 

Thailand tergolong rendah (Killian, 2015).  

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini perlu diketahui bahwa 

pentingnya literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan yang harus ditanamkan 

dalam diri seseorang dan dimiliki oleh masyarakat terutama siswa sebagai salah satu 

elemen untuk memecahkan dan mengatasi isu lingkungan global dan juga penerapan 

pendidikan lingkungan di beberapa sekolah masih kurang maksimal, sehingga perlu 

adanya penelitian untuk mengetahui literasi lingkungan pada siswa Islamic Boarding 

School di Thammasat Wittaya. Penelitian  ini  dilakukan  karena belum ada penelitian 

yang mengukur  literasi  lingkungan  di  Thailand Selatan khususnya di provinsi 

Satun. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan lingkungan pada siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand? 

2. Bagaimana sikap lingkungan pada siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand? 

3. Bagaimana perilaku lingkungan pada siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand? 

4. Bagaimana keterampilan kognitif lingkungan pada siswa Islamic Boarding 

School di Thammasat Wittaya, Satun Thailand? 

5. Bagaimana tingkat kemampuan lingkungan pada siswa Islamic Boarding 

School di Thammasat Wittaya, Satun Thailand? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pengetahuan lingkungan pada siswa Islamic Boarding 

School di Thammasat Wittaya, Satun Thailand 

2. Mendeskripsikan sikap lingkungan pada siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand 
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3. Mendeskripsikan perilaku lingkungan pada siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand 

4. Mendeskripsikan keterampilan kognitif lingkungan pada siswa Islamic 

Boarding School di Thammasat Wittaya, Satun Thailand 

5. Menjelaskan tingkat kemampuan literasi lingkungan pada siswa Islamic 

Boarding School di Thammasat Wittaya School, Satun Thailand 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan informasi, pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai literasi lingkungan dan memberikan masukan berupa pengetahuan 

tentang pentingnya literasi lingkungan di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Menambah pengetahuan siswa tentang literasi lingkungan yang berhubungan 

dengan isu lingkungan dan sebagai bahan evaluas terkait pengetahuan, sikap 

dan perilaku terhadap lingkungan ketika kegiatan sekolah berlangsung agar 

menanggulangi resiko terjadinya kerusakan lingkungan disekitar sekolah. 

b. Bagi Guru 

Memotivasi guru untuk membangun serta meningkatkan literasi lingkungan 

yang ada di sekolah. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa Islamic Boarding School di 

Thammasat Wittaya, Satun Thailand 

2. Literasi lingkungan yang diteliti terdiri dari pengetahuan ekologi, sikap, 

perilaku, dan keterampilan kognitif. 

3. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan ekologi dalam literasi 

lingkungan. 

4. Sikap yang dimaksud adalah komitmen verbal,sensitivitas lingkungan dan 

perasaan terhadap lingkungan dalam literasi lingkungan. 
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5. Perilaku yang dimaksud adalah komitmen aktual berdasarkan perilaku peduli 

terhadap kondisi lingkungan dalam literasi lingkungan. 

6. Keterampilan kognitif yang dimaksud adalah identifikasi isu, analisis isu dan 

rencana aksi dalam literasi lingkungan. 

1.6 Batasan Istilah 

1. Analisis dalam penelitian ini yaitu kemampuan memecahkan suatu informasi 

atau yang terkait dengan pengetahuan menjadi komponen-komponen yang 

lebih kecil sehingga mudah untuk dipahami. 

2. Literasi lingkungan dalam penelitian ini yaitu kemampuan seseorang dalam 

memahami dan menafsirkan suatu kondisi lingkungan agar bisa mengambil 

keputusan untuk tindakan mana lebih yang tepat untuk memulihkan, 

mempertahankan serta meningkatkan suatu kondisi lingkungan yang ada. 

 


