
 
 

6 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kebijakan Pendidikan Thailand 

Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, dengan 12 tahun 

pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Struktur 

pendidikan di Thailand secara umum terdiri dari 3 tahun Anuban (TK), 6 tahun 

Prathom (SD), 6 tahun Mattayom (SMP dan SMA), pendidikan vokasi dan 

pendidikan tinggi. Wajib belajar menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk 

memulai sekolah di Prathom 1 atau sama dengan kelas 1 SD (Yunardi, 2014). Sistem 

pendidikan Thailand memiliki beberapa kesamaan dengan sistem pendidikan 

Indonesia. (Yusran, 2019).  

Kebijakan khusus terhadap pendidikan di provinsi Thailand bagian selatan yang 

tercantum dalam undang-undang tahun 2002 yang membuktikan bahwa Pemerintah 

Thiland peduli pada kebijakan pengembangan sekolah swasta dalam pengelolaan 

seperti Thammasat Wittaya. Provinsi-provinsi tersebut memiliki keunikan jika 

ditinjau dari aspek sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda dari daerah Thailand 

yang lain. Kebijakan yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan untuk tahun 

anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2008 menetapkan kebijakan khusus 

untuk pengembangan pendidikan di daerah pengembangan khsusus provinsi 

perbatasan Thailand (Hiley Muyahed & Soenarto, 2013). 

Kebijakan khusus untuk provinsi-provinsi Thailand bagian selatan menjelaskan 

adanya kebijakan penting yang terkait dengan pengembangan sekolah yaitu: 

mengembangkan kurikulum, proses belajar mengajar, dan peningkatan taraf kualitas 

pendidikan, membuka peluang pendidikan di setiap tingkat dan jenis pendidikan 

mengambangkan pendidikan ke pihak swasta, memotivasikan pegawai dalam 

menjalankan tugas pendidikan, dan menstandardisasikan struktur sistem manajemen 
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pendidikan (Lembaga Kebijakan dan Perencanaan, Departemen Pendidikan 

Thailand, 2006) (Hiley & Soenarto, 2013). 

2.2 Islamic Boarding School (Pesantren) 

Islamic Boarding School merupakan suatu lembaga pendidikan islam yang 

tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama dimana santri-

santrinya menerima pendidikan madrasah yang sepenuhnya berada dibawah 

kepemimpinan seseorang atau beberapa orang kyai yang mempunyai kharismatik 

serta independen dalam segala hal (Ikhwan, 2017). Metode pembelajaran di Islamic 

Boarding School ada beberapa yang bersifat tradisional, seperti metode pembelajaran 

yang diselenggarakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama dipergunakan 

dalam institusi. 

Islamic Boarding School merupakan tempat pendidikan agama memiliki basis 

yang jelas, karena keberadaanya menyatu dengan masyarakat dan berbeda dengan 

sekolah lainnya yang dibawah naungan pemerintah. Islamic Boarding School  

umumnya hidup dari masyarakat dan untuk masyarakat. Visi ini menuntut adanya 

peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi 

masyarakat, bangsa, dan Negara yang terus berkembang (Ikhwan, 2017). 

Fungsi Islamic Boarding School tidak semata-mata hanya sebagai lembaga 

pendidikan tafaqquh fi al-dien an sich, tetapi multi komplek yang menjadi tugas 

pesantren. Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai aktifitas transfer ilmu saja. 

Fungsi pesantren antara lain: (1) sebagai lembaga pendidikan yang melakukan ilmu-

ilmu agama dan nilai-nilai islam, (2) sebagai lembaga keagamaan yang melakukan 

kontrol sosial dan (3) sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial 

atau perkembangan masyarakat (Syafe’i, 2017).  
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2.3 Pengertian Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

2.2.1 Pengetahuan Lingkungan 

Pengetahuan lingkungan merupakan sebuah proses untuk mengetahui 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 bisofisiknya, sehingga mampu menciptakan atau 

mewujudkan keseluruhan perspektif, yang mengakui bahwa fakta lingkungan alam 

dan lingkungan yang terbuat dari tangan manusia saling bergantung satu sama lain 

(Muliana, Hamama, & Zamzami, 2018).  

Pengetahuan lingkungan tersebut harus menggunakan berbagai pendekatan 

pendidikan agar dapat diterapkan melalui kegiatan praktik serta pengalaman langsung 

turun ke alam. Menurut Haruna (2018) Pengetahuan lingkungan dapat diperoleh 

dimana saja, dapat diselenggarakan secara formal, non formal maupun informal oleh 

lembaga, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan sekolah. Kegiatan pendidikan formal 

berfokus pada proses belajar mengajar, dengan tujuan agar terjadi perubahan 

perilaku, dan tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti dan tidak 

dapat menjadi dapat, sehingga sekolah berperan strategis untuk menanamkan 

pendidikan lingkungan pada siswa, karena sebagian besar waktu anak berada di 

sekolah. Menurut Darmawan & Fadjarajani (2016) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang antara lain: pendidikan, media, dan keterpaparan informasi. 

2.2.2 Sikap Lingkungan 

Sikap diartikan sebagai kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah secara 

suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap menentukan perilaku seseorang 

dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu. Sikap 

merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau 

tingkah laku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain pengalaman 

seseorang, lembaga pendidikan, kebudayaan, agama, lingkungan, serta faktor emosi 

dalam diri seseorang. Menurut Ugulu, Sahin, & Baslar (2013) Sikap berasal dari 
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pengalaman hidup dan pendidikan yang mempengaruhi perilaku. Sikap berlaku untuk 

perasaan umum terhadap ekologi dan lingkungan, perasaan dan kepedulian terhadap 

masalah lingkungan tertentu, dan perasaan terhadap tindakan untuk mengatasi 

masalah lingkungan. 

Satu tujuan secara khusus pendidikan lingkungan berfokus pada membantu 

individu untuk memperoleh sikap yang menguntungkan, melindungi, dan 

meningkatkan lingkungan (UNESCO, 1977) sehingga, sikap lingkungan dianggap 

sebagai komponen literasi lingkungan yang dianggap sebagai tujuan utama 

pendidikan lingkungan (Sarkar, 2011).  

2.2.3 Perilaku Lingkungan 

Perilaku merupakan segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. 

Perilaku merupakan sekumpulan perilaku yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, 

nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Perilaku terjadi akibat stimulus yang 

diterima dari luar maupun dari dalam tubuh seseorang sehingga perilaku tidak timbul 

dengan sendirinya. Suatu proses interaksi antara kepribadian seseorang dan 

lingkungan yang mengandung rangsangan sehingga memicu muculnya perilaku. 

Menurut Darmawan & Fadjarajani (2016) kajian menarik dan penting untuk 

dipelajari sebagai salah satu bentuk penyelamatan lingkungan merupakan upaya 

pemahaman perilaku terhadap lingkungan yang harus diterapkan pada siswa. 

Perilaku sadar lingkungan merupakan hasil dari pembelajaran berkelanjutan dan 

kebiasaan yang dikembangkan sejak usia dini. Selain program-program pendidikan 

lingkungan kurikuler dan ekstrakurikuler, pendekatan praktis terapan juga dapat 

digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep lingkungan dengan kehidupan 

siswa sehari-hari (Murtilaksono, 2011). 

2.3 Literasi Lingkungan  

Literasi berarti pengetahuan dasar dalam bidang tertentu, kemampuan membaca 

dan menulis, memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam bidang 

tertentu, sehingga literasi lingkungan didefinisikan sebagai "pendidikan fungsional 

dasar untuk semua orang, yang memberikan pengetahuan dasar, keterampilan dan 
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motif untuk mengatasi kebutuhan lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan. Literasi lingkungan dipahami sebagai “literasi fungsional” (UNESCO, 

1989). Roth (1992) percaya bahwa literasi lingkungan berada di luar keterampilan 

kognitif tertentu dan definisi dasar literasi kemampuan membaca dan menulis. Dia 

mengklaim bahwa literasi lingkungan dibangun di atas paradigma ekologis. Kapasitas 

untuk memahami dan menafsirkan kesehatan relatif dari sistem lingkungan untuk 

mengambil tindakan yang tepat untuk memelihara, memulihkan, atau meningkatkan 

kesehatan lingkungan merupakan pengertian dari literasi lingkungan (Erdoǧan, 

Kostova, & Marcinkowski, 2009).  

Literasi lingkungan awalnya dikemukakan oleh Roth (1968) yaitu orang yang 

paham lingkungan sebagai individu yang memiliki pemahaman, keterampilan dasar 

dan perasaan terkait hubungan manusia dan lingkungan. Seseorang melek lingkungan 

mampu memahami keterkaitan antara kesatuan manusia dan alam, sistem alam 

dengan sosial, serta teknologi yang mempengaruhi pengambilan keputusan masalah 

lingkungan dan pembelajaran mengenai lingkungan adalah salah satu usaha seumur 

hidup (Desfandi, 2015). Literasi lingkungan dibangun dari pembelajaran pribadi, 

yang dipengaruhi oleh sosial-ekonomi, politik, keadaan budaya, sejarah, dan 

ekologis. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor individu seperti usia dan 

pendidikan juga memengaruhi literasi dan perilaku lingkungan. 

Literasi lingkungan merupakan pemahaman atau pengetahuan setiap individu 

terhadap suatu kondisi yang terjadi di lingkungan. Menurut Maknun (2011) 

Minnesota Office of Environmental Assistance 2002 menyatakan bahwa literasi 

lingkungan merupakan pemahaman seseorang terhadap aspek-aspek yang 

membangun lingkungan, prinsip-prinsip yang terjadi di lingkungan, dan seseorang 

mampu bertindak memelihara kualitas lingkungan yang diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga dalam mengkaji hubungan manusia terhadap lingkungan 

bukanlah sebuah disiplin ilmu baru atau bahkan sebuah konsep baru melainkan hal 

tersebut harus diketahui oleh setiap manusia (Desfandi, 2015).  
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Literasi lingkungan terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan budaya 

lingkungan, kesadaran dan perilaku. Berdasarkan pemahaman yang berkembang 

tentang literasi lingkungan, diamsumsikan bahwa literasi lingkungan mencakup enam 

komponen utama; yaitu, pengetahuan ekologi, pengetahuan sosial-politik, 

pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, keterampilan kognitif, komitmen verbal 

(kesediaan untuk bertindak), dan komitmen aktual (perilaku) (Simmons, 1995; Volk 

& McBeth, 1997).  

Pengetahuan sosial-politik mencakup pemahaman tentang hubungan antara 

kepercayaan, sistem politik, dan nilai-nilai lingkungan dari berbagai budaya. 

Pengetahuan sosial-politik juga mencakup pemahaman tentang bagaimana aktivitas 

budaya manusia (mis. Agama, ekonomi, politik, sosial, dan lainnya) yang 

mempengaruhi lingkungan dari perspektif ekologi, dan pengetahuan yang terkait 

dengan partisipasi warga negara dalam penyelesaian masalah. Hal ini sering disebut 

sebagai literasi budaya yang terdiri dari pengetahuan tentang strategi aksi lingkungan. 

Pengetahuan tentang masalah lingkungan mencakup pemahaman tentang masalah-

masalah yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan lingkungan dan termasuk 

dalam kategori ini adalah pengetahuan dan pemahaman, terkait dengan solusi 

alternatif untuk masalah dan sumber-sumber utama informasi lingkungan.  

Perilaku mengacu pada faktor-faktor dalam individu yang memungkinkan 

mereka untuk merefleksikan masalah-masalah lingkungan di tingkat interpersonal 

dan untuk menindaklanjutinya jika mereka menilai masalah tersebut akan 

memerlukan tindakan. Hal ini yang diungkapkan adalah niat untuk bertindak. Penentu 

tambahan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan termasuk locus of 

control dan asumsi tanggung jawab pribadi. Keterampilan kognitif adalah 

kemampuan yang diperlukan untuk menganalisis, dan mengevaluasi informasi 

tentang masalah lingkungan dan untuk mengevaluasi masalah yang dipilih 

berdasarkan bukti dan nilai-nilai pribadi. Kategori ini juga mencakup kemampuan 

yang diperlukan untuk memilih strategi aksi lingkungan yang sesuai, dan untuk 
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membuat, mengevaluasi, dan mengimplementasikan rencana aksi. Kategori ini adalah 

kompetensi tindakan sebagai konstituen utama literasi lingkungan fungsional 

(Erdoǧan et al., 2009). 

Dalam rangka mengembangkan literasi lingkungan warga negara, pendidikan 

lingkungan harus mengembangkan pemahaman tentang sistem ekologi, sebab-akibat 

hubungan antara sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan, serta 

menumbuhkan perilaku bertanggungjawab terhadap lingkungan. 

2.4 Pendidikan Lingkungan 

Awal terbentuknya pendidikan lingkungan diwujudkan oleh Program Pendidikan 

Lingkungan Internasional UNESCO (1975-1995) dicirikan dengan “keadilan 

ekologis” yang didefenisikan oleh Low and Gleeson (1998) sebagai “ketidakadilan 

antara manusia dan seluruh dunia alam”, program pendidikan tersebut berfokus pada 

keadilan lingkungan yang menyangkut distribusi manfaat lingkungan dan beban di 

antara manusia (Kopnina, 2012).  

Pendidikan lingkungan adalah proses jangka panjang untuk mengembangkan 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk memahami dan menerima 

hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan. Menurut Silalahi & Sudibyo 

(2016) pendidikan lingkungan merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang 

dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai dan isu lingkungan untuk 

kepentingan generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Pendidikan lingkungan 

hidup harus dapat mendidik individu yang responsive terhadap laju perkembangan 

teknologi, memahami masalah-masalah di biosfer, dan berketerampilan siap guna 

yang produktif untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian alam (Afandi, 2013).  

Tujuan umum pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO-UNEP 1978 

dalam konferensi Tbilisi adalah “membantu individu dan masyarakat memperoleh 

pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan praktis untuk berpartisipasi dalam 
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cara yang bertanggung jawab dan efektif dalam mengantisipasi dan menyelesaikan 

masalah lingkungan, dan dalam pengelolaan kualitas lingkungan” (Jeronen, 2009).  

Tujuan pendidikan lingkungan disempurnakan pada Konferensi Antar 

Pemerintah pada pendidikan lingkungan yang diadakan di Tbilisi, Republik dari 

Georgia. Deklarasi Tbilisi mendefinisikan tiga tujuan sebagai dasar untuk pendidikan 

lingkungan (UNESCO 1978) antara lain : (1) untuk menumbuhkan kesadaran 

terhadap kepedulian tentang ekonomi, sosial, politik, dan saling ketergantungan 

ekologis di perkotaan dan daerah pedesaan, (2)  menyediakan peluang untuk 

memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap, komitmen dan keterampilan untuk 

melindungi dan meningkatkan lingkungan, dan (3) menciptakan pola perilaku 

individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan menuju lingkungan hidup 

(McBride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013). 

Sekolah adiwiyata berupaya mengkaitkan pendidikan lingkungan hidup dalam 

kurikulum sekolah dalam membentuk karakter siswa. Bahkan sejak usia SD, siswa 

dilatih peduli terhadap lingkungan sekitar melalui sikap dan tindakan nyata mereka, 

ketika pendidikan mampu membekali pengetahuan lingkungan sejak dini ke siswa 

maka akan memberikan kesempatan yang baik bagi pembentukan karakter peduli 

lingkungan siswa selanjutnya. Perencanaan pengembangan pendidikan lingkungan 

hidup, yang meliputi: (a) Melakukan integrasi pendidikan lingkungan dalam 

kurikulum SD; dan (b) Alternatif model strategi pengembangan pendidikan 

lingkungan hidup. Pengembangan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup pada 

pendidikan dasar. Salah satu cara meningkatkan pendidikan tentang alam dan 

lingkungan, melalui jalur formal (SD, SMP, dan SMA) maupun jalur non-formal 

untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap alam, lingkungan dan orang lain. 

Pendidikan lingkungan dijadikan solusi, karena dengan pendidikan lingkungan maka 

siswa akan mendapatkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup, kemudian akan 

menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri dan orang lain dan akhirnya melakukan 

tindakan yang positif terhadap lingkungan (Rezkita & Wardani, 2018). 
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Berdasarkan hasil penelitian Kong (2004) pendidikan lingkungan di negara 

ASEAN belum berhasil dengan baik. Berbagai faktor yang menyebabkan 

ketidakberhasilan tersebut antara lain : (a) kurikulum terbatas, (b) jumlah guru kurang 

belum memadai atau ada beberapa guru yang tidak terlatih dalam pembelajaran 

pendidikan lingkungan, (c) keinginan mengajar pada materi yang diujikan dibatasi 

oleh guru sehingga bukan menjadi perhatian khusus terhadap pendidikan lingkungan,  

(d) pengajaran materi  tentang pendidikan lingkungan cenderung ke aspek kognitif, 

belum mengarah pada aspek-aspek nilai dan norma lingkungan yang berkembang, (e) 

strategi pembelajaran lebih berorientasi pada materi, belum mengarah ke praktik 

langsung kea lam, dan (f) pengetahuan lokal terhadap kondisi lingkungan yang ada 

belum dijadikan sebagai sumber belajar (Karyadi, 2016). 

2.5 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 teradapat dalam angket 

diperperlukan untuk analisis data, beberapa konten didalam angket berisi tentang 

variabel pengetahuan ekologi, komitmen verbal, kepekaan terahadap lingkungan, 

perasaan terhadap lingkungan, identifikasi isu, analisis isu, rencana aksi dan 

komitmen aktual. (W. McBeth & Volk, 2010). 

Pengetahuan ekologi dalam MSEL mengacu pada pengetahuan dan pemahaman 

tentang konsep, prinsip dan teori ekologi utama serta pengetahuan dan pemahaman 

tentang bagaimana sistem alami bekerja dan bagaimana mereka berinteraksi dengan 

sistem sosial (Erdoǧan et al., 2009). Perilaku yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan mencakup partisipasi aktif dan dianggap bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah. Kategori tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah 

persuasi, tindakan ekonomi dan konsumen, pengelolaan lingkungan, tindakan politik 
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dan hukum (Volk & McBeth, 1997) disertai dengan keyakinan kuat akan komitmen 

dan tanggung jawab pribadi. 

2.6 Kerangka Konseptual 

Kurangnya pengetahuan lingkungan mengakibatkan kegiatan manusia dalam 

upaya memenuhi setiap kebutuhannya memberikan pengaruh negatif terhadap 

lingkungan. Sama halnya ketika di sekolah yang belum diterapkan pengetahuan 

lingkungan maka siswa di sekolah tersebut tidak memperhatikan lingkungan sekitar. 

Sikap peduli lingkungan yang masih rendah menjadi penyebab kurangnya 

pengetahuan lingkungan, sehingga ketika seseorang memiliki pengetahuan yang baik 

maka seseorang tersebut akan memiliki sikap peduli lingkungan yang baik. 

Solusi untuk mengatasi isu lingkungan yang ada yaitu dengan memberikan 

pendidikan lingkungan pada siswa di sekolah agar sejak dini terbentuk kesadaran diri 

dan sikap peduli lingkungan. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori, kerangka 

konsep dalam penelitian ini digambarkan melalui bagan dibawah ini :  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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