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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Theory of Planned  Behavior (Teori perilaku terencana) 

Theory of Planned  Behavior adalah hasil modifikasi dan pengembangan dari 

teori sebelumnya yaitu theory of reasoned action (teori tindakan beralasan) pada 

tahun 1991 oleh Ajzen. Menurut analisis Ajzen, theory of reasoned action (TRA) 

ini hanya dapat digunakan untuk suatu perilaku yang sepenuhnya itu dia berada 

dibawah kendali individu tersebut dan tidak akan sesuai apabila digunakan untuk 

menjelaskan perilaku yang tidak berada dibawah kendali individu dikarenakan 

terdapat faktor yang memungkinkan bisa mendukung atau menghambat untuk 

mewujudkan niat individu agar berperilaku. Oleh karenanya Ajzen dalam Theory 

of planned behavior (TPB) menambahkan satu faktor yaitu perceived behavior 

control (kontrol perilaku yang dirasakan). Menurut Wikamorys & Rochmach 

(2017) Theory of planned behavior merupakan suatu teori yang digunakan untuk 

memperkirakan tingkah laku seseorang, yang mana teori ini mempunyai dua 

asumsi utama untuk menilai niat seseorang dalam berperilaku, yaitu attitude 

toward the behavior (sikap terhadap perilaku) dan subjective norm (norma 

subjektif). 

Theory of planned behavior mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan 

oleh keinginan sesorang untuk melakukan  atau tidak melakukan suatu perilaku 

maupun sebaliknya. Teori yang dikembangkan dari teori sebelumnya ini 

kemudian ditambahkan perilaku kontrol yang dirasakan. Menurut Mahyarni 

(2013) teori Ajzen mengenai sikap terhadap perilaku mengacu pada sampai 

dimana seseorang mempunyai penilaian evaluasi yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dari perilaku. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Wikamorys 

& Rochmach (2017) yang menyatakan bahwa dalam Theory of planned behavior 

dijelaskan bahwa perilaku individu akan muncul karena adanya niat untuk 

berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi dengan tiga hal 

yaitu attitude toward the behavior (sikap terhadap perilaku) yang merupakan 

keseluruhan dari evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk 



8 
 

 

menampilkan suatu perilaku tertentu, kemudian ada subjective norm (norma 

subjektif) yang merupakan suatu kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari 

orang lain yang dianggap penting untuknya dan bersedia untuk menampilkan 

suatu perilaku tertentu sesuai dengan tututan, dan yang terakhir yaitu perceived 

behavioral control (persepsi pengendalian diri) yang merupakan persepsi 

seseorang tentang kemampuan untuk menampilkan suatu perilaku tertentu.  

Gambar diagram Theory of Planned Behavior (TPB) tahun 1991 yang 

selanjutnya dikembangkan oleh Ajzen  tahun 2006  akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram TPB (Wikamorys & Rochmach, 2017) 

Faktor Keyakinan (Belief) merupakan dasar penggerak dalam berperilaku. 

Faktor ini berpengaruh pada sikap (behavior belief) yaitu keyakinan bahwa akan 

berhasil atau tidaknya dalam suatu tindakan. Kemudian terhadap norma subjektif 

(normative velief)  yaitu keyakinan bahwa suatu tindakan tersebut didukung atau 

tidak didukung oleh orang tertentu maupun masyarakat dan terhadap persepsi atas 

kontrol perilaku (control belief) yaitu keyakinan bahwa suatu individu mampu 

melakukan tindakan karena didukung oleh sumberdaya internal dan eksternal.  

Dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) dijelaskan bahwa sikap 
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memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku. Actual Behavioral Control 

(Kontrol perilaku nyata) akan terjadi apabila seseorang ingin melakukan niat yang 

dimiliki. 

2.2 Pengertian Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku 

a) Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini telah terjadi setelah seorang  

individu melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Dimana, pengetahuan 

(kognitif) merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya suatu 

tindakan seseorang. Sebagian besar pengetahuan diperoleh dari indera yaitu indera 

pendengaran dan penglihatan (Febriyanto, 2016). Pengetahuan berasar dari dua 

sumber yaitu sumber secara langsung dari pengalaman sendiri dan sumber tidak 

langsung dari pengalaman orang lain yang kemudian dioalah lebih lanjut. 

b) Sikap 

Sikap adalah suatu mental dan saraf yang berhubungan dengan kesiapan 

seseorang untuk menanggapi sesuatu yang diorganisir melalui pengalaman-

pengalaman dan memiliki pengaruh yang merujuk kepada perilaku (Setiadi, 

2013). Sujana, Hariyadi, & Purwanto (2018) menambahkan bahwa sikap 

merupakan suatu reaksi atau respon seseorang terhadap suatu objek sikap yang 

berupa pandangan  atau penilaian baik buruk, kepercayaan, perasaan dan 

perilakunya. Ditambahkan pula bahwa sikap peduli lingkungan adalah suatu 

dukungan baik secara positif atau negatif seseorang terhadap hal yang mendukung 

untuk peduli terhadap lingkungan hidup. 

Sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen kognitif, komponen 

afektif, dan komponen konatif. Dimana komponen kognitif ini menyumbang 

persepsi individu dan pengetahuan tentang suatu objek, komponen afektif yang 

menggambarkan suatu perasaan seseorang atau reaksi suka / tidak suka terhadap 

objek, dan komponen konatif merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan 

cara tertentu terhadap suatu objek (Tjandra & Tjandra, 2013).  

Sikap merupakan suatu suatu kecenderungan yang dipelajari dalam 

berperilaku baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap 

suatu objek tertentu. Beberapa hal yang mempengaruhi pembetukan sikap yaitu 
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pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, lembaga 

pendidikan, lembaga agama, lingkungan, dan faktor emosi yang ada dalam diri 

individu. Menurut (Ugulu, Sahin, & Baslar, 2013) sikap berasal dari pengalaman 

hidup dan pendidikan yang mempengaruhi perilaku. 

c) Perilaku 

Perilaku merupakan segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh 

makhluk hidup. Menurut Nawi (2017) perilaku adalah aktualisasi sikap seseorang 

atau sekelompok orang dalam wujud tindakan atau aktivitas sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Perilaku dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan yang 

dilakukan seseorang yang secara langsung dapat diamati dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan perannya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perilaku dapat 

terwujud jika terdapat sesuatu yang dapat menimbulkan suatu rangsangan.  

Dengan adanya rangsangan tersebut maka akan menimbulkan suatu perilaku 

tertentu. Menurut Manuntung (2018) proses pembentukan perilaku dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri sendiri, seperti susunan 

saraf pusat, motivasi, persepsi dan emosi. Perubahan perilaku dalam diri individu 

dapat dilihat melalui persepsi. Persepsi ini merupakan pengalaman yang 

dihasilkan melalui indra tubuh seperti pendengaran, penciuman dan sebagainya.  

2.3 Peduli Lingkungan dan Gender  

Peduli lingkungan merupakan suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap 

lingkungan yang berupa tindakan yang dapat berdampak positif terhadap 

lingkunga. Dengan peduli lingkungan maka akan membantu agar lingkunga tetap 

terjaga keseimbangannya. Menurut Lestari (2018) peduli lingkungan adalah suatu 

sikap dan perilaku seseorang untuk mencegah dan menjaga kerusakan pada 

lingkungan yang ada disekitarnya serta dapat berupaya untuk memperbaiki 

kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.  

Sikap peduli lingkungan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar, dan 

mengupayakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang telah terjadi. 

Upaya-upaya tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil seperti 
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membuang sampah pada tempatnya. Menurut Lestari (2018) sikap peduli 

lingkungan adalah kewajiaban bagi semua manusia terhadap alam. Manusia 

sebagai makhluk sosial berkewajiban untu berinteraksi dengan alam sekitar, 

manusia diwajibkan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan serta dapat 

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.  

Pengetahuan dan sikap peduli lingkungan dapat dikaitkan dengan gender. 

Dimana menurut Julina (2016) gender seseorang dapat menjadi faktor yang 

membedakan jumlah pengetahuan yang dimiliki. Laki-laki memiliki pengetahuan 

yang  lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan untuk perilaku ramah 

lingkungan, perempuan lebih perhatian terhadap isu-isu lingkungan daripada laki-

laki. Perempuan berpotensi lebih perhatian pada lingkungan dibandingkan laki-

laki dikarenakan orientasi biospheric. Penjelasan teoritis untuk perbedaan gender 

ini melibatkan pengetahuan dan juga toleransi kemajuan teknologi, dukungan 

pertumbuhan ekonomi, dan persepsi risiko lingkungan.  

2.4 Literasi Lingkungan  

Literasi lingkungan adalah suatu sikap sadar untuk menjaga lingkungan 

yang ada disekitar agar tetap seimbang. Sikap sadar itu tidak hanya memiliki 

pengetahuan terhadap lingkungan tetapi juga memiliki sikap tanggap dan mampu 

untuk memberikan solusi atas isu-isu lingkungan. Dalam hal ini siswa yang 

merupakan bagian dari masyarakat perlu disiapkan sebagai generasi penerus dan 

agen perubahan di dalam masyarakat perlu untuk dibekali dengan kemampuan 

literasi lingkungan sejak dini, baik dilingkungan rumah tangga terkhususnya lagi 

dilingkungan sekolah. Menurut Kusumaningrum (2018) literasi lingkungan 

mempunyai komponen karakter seseorang yang dapat menjaga lingkungan dengan 

baik dan benar, tidak hanya memanfaatkan saja tetapi mampu juga untuk 

mengatasi dan memberikan solusi mengenai masalah-masalah lingkungan yang 

timbul.  

Literasi lingkungan merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk 

memahami dan melaksanakan perilaku serta skap kepedulian terhadap 

lingkungan. Literasi lingkungan ini adalah pemahaman mengenai bagaimana 

manusia serta masyarakat itu dapat berhubungan dengan baik antara satu dengan 
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yang lainnya dan dengan alam sekitar, serta bagaimana masyarakat melakukan 

pedidikan keberlanjutan untuk menanamkan pemahaman mengenai lingkungan 

kepada siswa dengan cara yang lebih spesifik berupa pengetahuan dan keyakinan. 

Literasi lingkungan disini, difokuskan pada pengetahuan, pemeliharaan, dan 

kemampuan. 

Literasi lingkungan bermula dari program National Environmental Literacy 

Assesment (NELA) yang diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

literasi lingkungan pada sekolah-sekolah menengah yang ada di Amerika. 

Penelitian mengenai literasi dilingkungan sekolah terdapat 2 fase, fase pertama 

untuk mengumpulkan data di literasi lingkungan sekolah menengah dengan 

menggunakan sampel probabilitas-proporsional siswa kelas 6 dan 8 sedangkan 

fase kedua bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat literasi lingkungan di kelas, 

sekolah bagian Amerika Utara yang menjalani serangkaian program berupa 

pendidikan lingkungan (W. McBeth & Volk, 2010).  

Kemampuan literasi lingkungan dapat diukur dengan beberapa komponen. 

Menurut McBeth & Volk (2010) kemampuan literasi lingkungan seseorang dapat 

diukur melalui empat kompenen yaitu : 

1. Pengetahuan lingan meliputi pengetahuan ekolagi 

2. Sikap terhadap lingkungan yang meliputi niat untuk bertindak, kepekaan 

terhadap lingkungan, dan perasaan terhadap lingkungan  

3. Keterampilan Kognitif yang meiliputi Identifikasi masalah, analisis masalah, 

dan perilaku pelaksanaan perencanaan 

4. Perilaku yang meliputi tindakan nyata (perilaku pro-lingkungan) 

Kemudian menurut Hollweg et al. (2011) Literasi lingkungan terdiri dari lima 

jenis pengetahuan yang harus digunakan untuk menanggapi secara kompeten 

situasi atau masalah lingkungan. Ini adalah pengetahuan tentang: sistem fisik dan 

ekologi; sistem sosial, budaya, dan politik; isu yang berkaitan dengan lingkungan; 

berbagai solusi untuk masalah lingkungan; dan partisipasi warga dan strategi aksi. 

Kemampuan literasi lingkungan diperlukan seseorang untuk memberikan suatu 

tindakan yang nyata terhadap lingkungan agar tetap terjaga keseimbangan dan 
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kelestariannya. Kemampuan tersebut sebaiknya ditanamkan sejak dini seperti 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dasar, karena apa yang diajarkan 

kepada anak diusia dini akan mudah diterima oleh mereka dan akan tertanam lama 

dalam ingatan mereka. Menurut Kusumaningrum (2018) masa terbaik dalam 

penanaman pendidikan karakter adalah pada masa anak usia dini dan jika masa 

tersebut terlewatkan maka akan semakin sulit untuk membentuk karakter pada 

anak tersebut.  

2.5 Pendidikan Lingkungan  

Kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan tidak akan dapat 

tumbuh secara langsung atau alamiah, namun dapat diupayakan sejak dini untuk 

membentuk kepribadian siswa secara terus menurus dengan berbagai kegiatan 

nyata yang dapat dilakukan setiap hari. Untuk menanamkan kesadaran dan 

kepedulian tersebut langkah yang paling efektif adalah dengan melakukan 

pendidikan tentang pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Menurut 

Jufri, Fua, & Nurlila (2018) pendidikan lingkungan dibutuhkan dan diberikan 

kepada anak sejak usia dini agar mereka dapat mengerti akan pentingnya menjaga 

lingkungan dan tidak merusaknya.  

Pendidikan lingkungan adalah proses jangka panjang untuk mengembangkan 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk memahami dan menerima 

hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan. Jufri et al., (2018) 

menyatakan bahwa pendidikan lingkungan adalah suatu proses yang bertujuan 

untuk membentuk perilaku, kebiasaan dan nilai, agar dapat menghargai lingkugan. 

Pendidikan lingkungan seharusnya berdasarkan pada pengalaman langsung 

dengan alam sekitar karena akan lebih bermakna apabila pembelajaran lingkungan 

dilakukan langsung dengan kondisi sebenarnya.  

Pendidikan lingkungan sangat dibutuhkan dan harus diberikan kepada anak 

sejak usia dini agar mereka dapat mengerti dan tidak merusak lingkungan. 

Menurut Landriany (2014) pendidikan lingkungan dipengaruhi oleh beberapa 

aspek antara lain:  
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1) Aspek kognitif, dimana pendidikan lingkungan ini berfungsi untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan lingkungan dan dapat 

meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, dan evaluasi. 

2) Aspek afektif, dimana pendidikan lingkungan ini berfungsi untuk 

meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian serta karakteristik 

kepribadian dalam menata kehidupan dengan alam  

3) Aspek psikomotorik, dimana pendidikan lingkungan ini berperan dalam 

meniru dan memanipulasi individu dalam berinteraksi denga lingkungan yang 

ada disekitarnya dalam upaya untuk meningkatkan budaya cinta lingkungan.  

4) Aspek minat, dimana pendidikan lingkungan ini berfungsi untuk 

meningkatkan minat dalam diri anak. 

Di Thailand, tidak ada mata pelajaran pendidikan lingkungan di tingkat 

pendidikan dasar. Pendidikan lingkungan tidak hanya diajarkan dalam mata 

pelajaran sains tetapi pendidikan lingkungan terkait dengan semua mata pelajaran. 

Menurut Departemen Pendidikan, ada 5 pedoman dalam menyediakan kegiatan 

pembelajaran lingkungan di sekolah. Ini adalah 1) konteks lingkungan dan 

sekolah; 2) hubungan personel; 3) kampanye kegiatan tentang pelestarian 

lingkungan; 4) pengelolaan lingkungan di sekolah; dan 5) kolaborasi lingkungan 

antara sekolah dan masyarakat (Thathong, 2010).  

2.6 Pendidikan di Thailand  

 Sistem pendidikan Thailand saat ini berdasarkan pada reformasi 

pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999.  

Dimana, pendidikan dasar di Thailand terdiri dari pendidikan pra-sekolah yang 

tidak wajib untuk anak-anak antara usia 3 dan 6 dan 6 tahun pendidikan dasar 

untuk anak-anak berusia 6 hingga 12 (Prathom 1-6 / Kelas 1-6). Untuk lulus pada 

pendidikan Prathom ini para siswa akan mengikuti Tes Pendidikan (O-NET) yang 

akan dilaksanakan di Prathom 6. Kegiatan belajar-mengajar yang diterapkan pada 

siswa dan siswi di Thailand yang dalam hal ini adalah pendidikan dasar diarahkan 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam penguasaan 

pengetahuan dasar dan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam menghadapi 

dunia yang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, para 
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peserta didik harus dibekali dengan motivasi dan semangat untuk mencari 

pengetahuan yang nantinya akan berguna untuk mengembangkan diri secara terus 

menerus (Yunardi, 2014). 

 Pendidikan menengah umum (usia 12 -18 tahun), dibagi dalam 2 siklus 

yaitu pendidikan menengah bawah (Matayom 1-3 / Kelas 7-9) dan pendidikan 

menengah atas (Matayom 4-6 / Kelas 10-12). Kemudian untuk O-NET pada 

pendidikan menengah ini akan dilaksanakan dua kali yaitu pada Mattayom 3 dan 

Mattayom 6. Dimana mata pelajaran yang diujikan pada O-NET terdiri dari 8 

bidang yaitu Bahasa Thailand, Matematika, Sains, Bahasa Inggris, Studi Sosial, 

Agama dan Budaya, Seni, Pendidikan Kesehatan dan Fisik, Karier dan Teknologi. 

Sertifikat atau ijasah pada pendidikan menengan bawah (Mattayom 3) akan 

diberikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah bawah. Murid dapat 

menghadiri ujian masuk pendidikan menengah atas.  

 Secara umum Prathom terpisah dari Mattayom, tetapi di beberapa tempat 

di Thailand banyak dijumpai sekolah yang memberikan fasilitas pendidikan mulai 

dari Prathom 1 hingga ke Mattayom 6. Biasanya dalam satu sekolah menengah, 

pendidikan Mattayom 1-6 berda di satu lingkungan yang sama, tetapi dalam hal 

ini proses pendidikan tersebut dilayani oleh dua sekolah yang terpisah. Dimana 

ada sekolah yang menangani Mattayom 1-3 dan satu sekolah yang menangani 

Mattayom 4-6 (Yunardi, 2014). 

2.7 Middle School Environmental Literacy Survey (MSELS) 

Middle Schhol Environmental Literacy Survey (MSELS) merupakan 

instrumen literasi lingkungan yang mana didalam instrumen tersebut 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. Instrumen ini sudah 

digunakan dalam beberapa penelitian diantaranya  program National 

Environmental Literacy Assesment (NELA) yang diselenggarakan oleh National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang bertujuan untuk 



16 
 

 

mengetahui tingkat literasi lingkungan pada sekolah-sekolah menengah yang ada 

di Amerika. Dimana, pada penelitian ini terdapat 2 fase, fase yang pertama untuk 

mengumpulkan data literasi lingkungan 1 sekolah saja yang menggunakan sampel 

siswa kelas 6 dan 8 sedangkan fase kedua bertujuan untuk mengidentifikasi 

tingkat literasi lingkungan di seluruh sekolah bagian Amerika Utara yang 

menjalani serangkaian program berupa pendidikan lingkungan (B. McBeth et al., 

2011) 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Nasution, 2016) dengan 

membandingkan kemampuan literasi di dua sekolah yang memiliki kurikulum 

yang berbeda yaitu pada SMA Negeri 1 Samboja yang menggunakan kurikulum 

2013 dan SMA Negeri 2 Samboja yang menggunakan KTSP. Dari penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa baik sekolah SMA Negeri 1 Samboja yang 

menggunakan kurikulum 2013  maupun SMA Negeri 2 Samboja yang 

menggunakan KTSP memiliki tingkat kemampuan literasi lingkungan dalam 

kategori sedang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wood, 2013) yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi kelas 6 di Arkanas Amerika 

Utara. Hasil yang diperoleh yaitu siswa kelas 6 yang ada di Arkanas memiliki 

kemampuan literasi sedang dengan skor yang didaptkan yaitu 128,58.  

2.8 Kerangka Konseptual 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan yang patut dijaga dan 

dilestarikan untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada disekitar 

dan merupakan tempat hidup serta tempat untuk berinteraksi antar sesasama 

disetiap harinya. Namun belakangan ini isu-isu mengenai lingkungan sangat 

marak diperbincangkan. Fenomena-fenomena kerusakan alam dapat terjadi baik 

pada lingkup Internasional, nasional, lokal maupun pada lingkung sekolah dasar. 

Permasalahan lingkungan yang terjadi pada lingkup Internasional, nasional dan 

lokal seperti permasalahan sampah yang semakin melimpah, banjir, tanah longsor, 

dan kebakaran hutan. Sedangkan permasalahan pada lingkup sekolah dasar 

disebabkan karena para murid disekolah itu sendiri seperti membuang sampah 
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sembarangan, mencoret bangku, meja dan tembok, serta membiarkan toilet yang 

kotor dan bau.  

Fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi tidak lepas dari ulah tangan 

manusia yang serakah dan selalu mengeksploitasi lingkungan alam disekitar untuk 

kepentingan pribadi sehingga menyebabkan berbagai macam kerusakan, seperti 

penebangan hutan secara sembarang dan membuang sampah secara sembarangan. 

Selain itu kemajuan teknologi, meningkatnya jumlah penduduk, dan perubahan 

gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat juga menyebabkan kerusakan.  

Banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi menjadi salah satu 

yang melatar belakangi akan pentingnya pendidikan karakter khususnya karakter 

peduli lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. dimana, karakter peduli 

lingkungan ini merupakan sikap seseorang untuk berusaha mencegah dan 

memperbaiki kerusakan lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan demi 

generasi yang akan datang karena sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari 

lingkungan.  

Pengetahuan, sikap dan perilaku peduli lingkungan dapat dikembangkan 

sejak dini, baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun non formal, karena 

apa yang diajarkan kepada anak diusia dini akan mudah diterima oleh mereka dan 

akan tertanam lama dalam ingatan mereka. Masa terbaik dalam penanaman 

pendidikan karakter adalah pada masa anak usia dini dan jika masa tersebut 

terlewatkan maka akan semakin sulit untuk membentuk karakter pada anak 

tersebut. 

Kerangka berpikir yang diuraikan di atas peneliti tuangkan dalam bagan alur 

berpikir beikut ini supaya lebih mudah untuk dipahami. 
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Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 
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