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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belakangan ini permasalahan mengenai lingkungan sedang maraknya 

diperbincangkan karena kurangnya kesadaran masyararakat akan pentingnya 

menjaga kelesterarian lingkungan. Aktivitas manusia sendiri sangat 

mempengaruhi baik buruknya kualitas lingkungan. Pengaruh industri dan 

teknologi memang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, akan 

tetapi  hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 

Menurut Desfandi (2015) pembangunan yang sedang terjadi di setiap negara 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi dampak negatif dari 

perkembangan tersebut membuat masyarakat  menghadapi berbagai permasalahan 

lingkungan seperti kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. 

Hänninen (2018) menambahkan sampah dan limbah-limbah industri yang tidak 

dikelola dengan baik dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Asia Timur 

ditenggarai sebagai wilayah dengan pertumbuhan produksi sampah tercepat di 

dunia. Dari total 192 negara yang dikaji, sebanyak lima negara di Kawasan Asia 

yaitu Indonesia ,Vietnam, Filipina, dan Thailand (Kemenkeu, 2019).  

Thailand merupakan negara dengan perkembangan industri dan ekonomi 

yang  besar di lingkungan Asia Tenggara. Thailand juga merupakan negara 

produsen otomotif terbesar di negara ASEAN (Gakindo, 2019).  Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa produksi otomotif di Thailand setiap tahun semakin 

bertambah karena meningkatnya daya beli masyarakat terhadap hasil teknologi. 

Menurut Purwanto (2018), Thailand juga merupakan lahan pembuangan sampah 

elektronik terbesar kedua di dunia, yang berasal dari Hongkong, Singapura dan 

Jepang. Meningkatnya produksi sampah-sampah elektonik tersebut otomatis 

mengakibatkan volume timbulan sampah kedepannya juga akan semakin 

meningkat. Sampah-sampah yang dihasilkan tersebut merupakan sampah-sampah 
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yang tidak mudah untuk terurai, karena bersumber dari bahan seperti besi, 

aluminium, kaca, dan plastik.  

Faktor lain selain teknologi yaitu meningkanya jumlah penduduk, 

perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Thailand juga menimbulkan 

peningkatan jumlah sampah. Meningkatnya daya beli serta usaha atau kegiatan 

masyarakat yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan 

berdampak pada kualitas dan kuantitas dari sampah yang dihasilkan. Menurut 

Yudhistirani, Syaufina, & Mulatsih (2015) sampah dapat mengakibatkan kerugian 

bagi lingkungan seperti menimbulkan banjir, meningkatkan pemanasan iklim, 

menimbulkan bau yang menyengat, serta dapat meningkatkan timbulnya berbagai 

macam penyakit. Marliani (2014) menambahkan beberapa dampak negatif yang 

ditimbulkan karena tingginya volume sampah yang tidak dikelola dengan baik 

yaitu dapat menurunkan kualitas lingkungan , menimbulkan gangguan kesehatan, 

serta dapat menghambat pembangunan suatu negara. 

Untuk menghadapi tantangan mengenai degradasi lingkungan di Thailand, 

ada kebutuhan untuk mendidik dan menanamkan perlaku pro lingkungan terhadap 

masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang akhirnya 

menghasilkan benda-benda secara massal dan kontiniu yang tidak ramah 

lingkungan. Menurut Fua, Wekke, Sabara, & Nurlila (2018) salah satu yang dapat 

dilakukan  yaitu berkomitmen dalam menjaga bumi dari kerusakan lingkungan 

yang dapat dilakukan melalui penerapan pendidikan lingkungan sejak dini. 

Dimana pendidikan lingkungan ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat 

memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, sikap dan perilaku peduli 

terhadap lingkungan yang membuat mereka bisa ikut serta dalam memecahkan 

masalah lingkungan. Zulfa, Max, Hukum, & Ilyas (2016) menambahkan bahwa 

dibutuhkan pengelolaan yang bijaksana dengan adanya pengetahuan yang cukup 

mengenai isu-isu lingkungan yang ada dan akibat yang akan ditimbulkan.  

Agar masalah mengenai kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan 

generasi masa depan untuk hidup di tempat yang sehat, peran pendidik sangat 
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besar karena seiring berjalannya waktu, perilaku yang salah dapat menyebabkan 

masalah yang lebih besar. Untuk alasan itu, sangat penting untuk meningkatkan 

individu yang sadar akan lingkungan. Menurut Thathong (2010) mengajar dan 

belajar tentang pendidikan lingkungan diperlukan untuk mengajar siswa agar 

bertindak bagi lingkungan. Septian, Ruhimat, & Somantri (2016) menambahkan 

bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat harus memiliki 

pengetahuan dan niat, dari situlah akan muncul suatu dorongan untuk 

manampilkan perilaku peduli lingkungan. 

Untuk mengembangkan masyarakat yang memiliki karakter peduli 

lingkungan dapat melalui pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan 

tempat belajar, tempat bermain, tempat untuk mengenal berbagai karakter dan 

lingkungan yang baru. Menurut Irwandi, Ufatin, & Sultoni (2016) sekolah 

merupakan suatu lembaga pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan serta sikap siswa untuk menjalankan kehidupan di 

masa yang akan datang. Kemudian, untuk pendidikan dasar penanaman 

kemampuan dan pengetahuan serta sikap merupakan fondasi pembentuk 

kepribadian siswa yang nantinya akan membentuk kepribadian untuk 

bermasyarakat dimasa depan. Lestari (2018) menambahkan bahwa sekolah 

merupakan tempat untuk membentuk siswa menjadi manusia yang peduli 

terhadap lingkungan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pronityastuti (2017) 

menyatakan bahwa perilaku peduli lingkungan dapat dipengaruhi oleh gender. 

Gender dapat mempengaruhi seseorang seperti pada pola pikir serta pengambilan 

keputusan mengenai masalah-masalah yang ada disekelilingnya dan juga 

berpengaruh terhadap tanggung jawab yang diembannya. Hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa perempua cenderung memiliki sikap dan perilaku serta 

kepedulian lingkungan dibandingkan pria. Sedangkan untuk pengetahuan, laki-

laki lebih memiliki pengetahuan lingkungan yang tinggi dibandingkan dengan 

perempuan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Julina (2016) juga 
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mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin memberikan pengaruh yang 

signifikan. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wood (2013) yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan literasi kelas 6 di Arkanas Amerika Utara. Penelitian ini 

menggunakan instrumen Middle Schhol Environmental Literacy Survey (MSELS) 

yang meliputi : Pengetahuan yang dalam hal ini adalah pengetahuan ekologi, 

sikap yang mencakup komitmen verbal (niat untuk bertindak), kepekaan terhadap 

lingkungan dan perasaan terhadap lingkungan,  perilaku, serta kemampuan 

kognitif yang mencakup identifikasi isu, analisis isu, dan perencanaan aksi. Hasil 

yang diperoleh yaitu siswa kelas 6 yang ada di Arkanas memiliki kemampuan 

literasi sedang dengan skor yang didaptkan yaitu 128,58. Dari penelitian tersebut 

dapat diketahui bahwa instrumen MSELS tidak hanya dapat digunakan di Sekolah 

Menengah Pertama tetapi juga dapat digunakan di Sekolah Dasar.  

Berdasarkan literatur sebelumya, terdapat kemungkinan bahwa gender dapat 

mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku peduli lingkungngan. Maka dari 

itu peneliti bertujuan mengkaji tentang pengetahuan, sikap dan perilaku peduli 

lingkungan berdasarkan gender di Darul Muhmin School yang bertempat di 

Thailand bagian selatan yaitu Satun. Sebelumnya, peneliti telah menjadi guru 

bantu di sekolah tersebut selama kurang lebih 2 bulan dan melakukan pengamatan 

langsung mengenai sekolah tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah 

Dasar Darul Muhin Satun, Thailand? 

2. Bagaimana sikap peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah Dasar 

Darul Muhmin Satun, Thailand? 

3. Bagaimana perilaku peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah Dasar 

Darul Muhmin Satun, Thailand? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pengetahuan peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah 

dasar Darul Muhmin Satun, Thailand. 

2. Menjelaskan sikap peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah Dasar 

Darul Muhmin Satun, Thailand. 

3. Menjelaskan perilaku peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah Dasar 

Darul Muhmin Satun, Thailand.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

para peneliliti di masa yang akan datang, khususnya bagi yang tertarik untuk 

meneliti pengetahuan sikap dan perilaku peduli lingkungan pada siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru dan Siswa 

1) Sebagai bahan evaluasi mengenai implementasi pendidikan peduli 

lingkungan di Darul Muhmin   

2) Untuk menghasilkan pokok dan sumber belajar bagi siswa. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneli lain yang akan 

mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Objek penelitian adalah siswa kelas 4-6  Prathom (SD) di Darul Muhmin 

Satun, Thailand selatan 

2. Parameter  yang diteliti ialah pengetahuan ekologi, sikap terhadap 

lingkungan, dan perilaku terhadap lingkungan 

3. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan ekologi dalam literasi 

lingkungan. 

4. Sikap yang dimaksud adalah komitmen verbal (niat),sensitifitas lingkungan 

dan perasaan terhadap lingkungan dalam literasi lingkungan. 



6 
 

 

5. Perilaku yang dimaksud adalah komitmen aktual perilaku peduli terhadap 

kondisi lingkungan dalam literasi lingkungan. 

1.6  Definisi Istilah 

1. Analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen 

dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

2. Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini telah terjadi setelah seorang  individu 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. 

3. Sikap adalah suatu reaksi atau respon seseorang terhadap suatu objek sikap 

yang berupa pandangan  atau penilaian baik buruk, kepercayaan, perasaan 

dan perilakunya 

4. Perilaku adalah aktualisasi sikap seseorang atau sekelompok orang dalam 

wujud tindakan atau aktivitas sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. 

5. Peduli Lingkungan adalah suatu sikap dan tindakan seseorang untuk 

mencegah kerusakan pada lingkungan yang ada disekitarnya serta dapat 

berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah 

terjadi 

6. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan 

pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh 

masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas 

menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. 

 


