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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Literasi Lingkungan 

Literasi lingkungan merupakan bagian dari literasi dasar yang sangat 

diperlukan agar setiap orang memiliki kemampuan dalam memahami dan 

merasakan bahwa meraka menjadi bagian dari solusi permasalahan lingkungan 

(NEEF, 2015). Menurut Haske & Wulan (2015) literasi lingkungan sebagai 

pengetahuan dan pemahaman induvidu terhadap aspek-aspek yang membangun 

lingkungan, prinsip-prinsip yang terjadi di lingkungan dan mampu bertindak 

memelihara kualitas lingkungan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Literasi lingkungan menurut Barrett, John, & Odum (1997) adalah pemahaman 

tentang interaksi antara manusia dengan alam. 

Menurut  Kusumaningrum (2018) literasi merupakan sikap sadar dalam 

melestarikan lingkungan agar tetap terjaga keseimbangannya, sikap sadar dalam 

artian yakni seorang melek lingkungan tahu akan tindakan yang tepat dilakukan 

untuk lingkungan, mengetahui tahu bagaimana cara melakukan hal tersebut. 

Seorang individu yang melek lingkungan memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang masalah-masalah lingkungan sehingga mendorong perilaku masyarakat 

yang memihak lingkungan (Nunez & Clores, 2017). Kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang yang berwawasan lingkungan dapat memahami dan menafsirkan 

kesahatan dari sistem lingkungan dalam mengambil tindakan untuk memelihara, 

memulihkan atau meneningkatkan kesehatan dan mangatasi masalah lingkungan 

dengan pemikiran kritis (Karimzadegan & Meiboudi, 2012). 

North American Association of Environmental Education (NAAEE) 

mendefinisikan kategori literasi lingkungan antara lain: pengaruh, pengetahuan 

ekologi, pengetahuan sosial-politik, pengetahuan tentang masalah lingkungan, 

keterampilan kognitif, perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan 

(Karimzadegan & Meiboudi, 2012; Mcbride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013; 

Veisi, Lacy, Mafakheri, & Razaghi, 2018). Adapun konsep literasi lingkungan 

menurut (Igbokwe, 2012; Kaya & Elster, 2018) terdiri dari kesadaran, 
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pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi. Komponen literasi lingkungan 

menurut (Karimzadegan & Meiboudi, 2012; Kaya & Elster, 2018; B. Mcbeth, 

Hungerford, Marcinkowski, Volk, & Meyers, 2008; Wong, Afandi, 

Ramachandran, Kunasekaran, & Chan, 2018) terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan kognitif, sikap dan perilaku. 

Uji validasi dan rebilitas untuk mengukur literasi lingkungan 

menggunakan instrumen (Milfont & Duckitt, 2010). Salah satu instrumen yang 

telah dikembangkan untuk mengukur literasi lingkungan seseorang adalah Middle 

School Environmental Literacy Survey (MSELS). Menurut Hollweg (2011) 

penilaian terhadap literasi lingkungan harus didasarkan pada domain yang 

digunakan. Penilaian Environmental Literacy (EL) dilakukan untuk menentukan 

hubungan antara komponen EL sebagai indikator perilaku lingkungan yang 

bertanggung jawab. Domain dalam instrumen tes literasi lingkungan menurut 

Hollweg et al. (2011) mencakup: pengetahuan lingkungan, kepedulian 

lingkungan, identifikasi masalah, tindakan, analisis tindakan, tanggung jawab 

lisan, tanggung jawab tindakan. (Mcbride, Brewer, Berkowits, & Borrie, 2013) 

membandingkan beberapa domain dalam bidang pendidikan lingkungan dan 

diperoleh domain pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Perbandingan kerangka literasi lingkungan dalam bidang pendidikan 

lingkungan (Mcbride, Brewer, Berkowits, et al., 2013) 
   Knowledge    

Year Author(s)/Organization(s) Affect Ecologial 

Social-

political 

Environmental 

issues Skill ERB 

Additional 

determinants 

of ERB 

1974 Stapp and Cox √ √ √ √ √ √  

1977 Tblisi Declaration, UNESCO √ √ √ √ √ √ √ 

1980 Hungerford et al. √ √ √ √ √ √  

1990 Ballard and Pandya √ √ √   √  

1990 Iozzi et al. √ √  √ √ √ √ 

1990 curriculumTask Group, ASTM √ √ √ √ √ √  

1991 Marcinkowski √ √ √ √ √ √ √ 

1992/1997 Wisconsin Center for EE √ √  √ √ √ √ 

1992 Roth √ √ √ √ √ √ √ 

1993/2006 Project Learning Tree √ √ √ √ √ √ √ 

1994 
Hungerford et al., EL 

Consortium 
√ √ √ √ √ √ √ 

2000/2004 NAAEE √ √ √ √ √ √ √ 

2003 NSTA √ √ √ √ √   

2006 Coyle √ √ √ √  √  

2008 McBeth et al. √ √ √ √ √ √ √ 

2011 NAAEE √ √ √ √ √ √ √ 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi literasi lingkungan seseorang salah 

satunya adalah niat untuk mengetahui dan mempelajari masalah-masalah 

lingkungan (Rohweder, 2004), maka dari itu, literasi lingkungan dapat 

ditingkatkan salah satunya melalui pendidikan. Menurut Nasution (2016) 

pendidikan akan memberikan pengalaman belajar untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan berpikir kritis dan kreatif dalam mengambil keputusan. 

Beberapa negara menjadikan literasi lingkungan sebagai mata pelajaran 

pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan di sebagian negara menjadi mata 

pelajaran sendiri (Krnel & Naglic, 2009). Penelitian lain mengatakan bahwa 

pendidikan lingkungan terintegrasi ke dalam mata pelajaran seperti biologi, sains, 

geografi, ekologi (Erdogan, Kostova, & Marcinkowski, 2009). Terintegrasinya 

literasi lingkungan pada mata pembelajaran, pemerintah mengeluarkan buku teks 

dengan komponen terdiri dari pengetahuan, keterampilan kognitif, sikap dan 

perilaku (Karatekin, 2012). Dari keempat komponen tersebut, aspek pengetahuan 

lebih dominan daripada sikap dan perilaku yang sangat sedikit bahasannya. Hal 

tersebut juga terjadi di Iran (Karimzadegan & Meiboudi, 2012) dan Turkey 

(Erdogan et al., 2009). 

Penelitian terhadap perilaku dan perubahan sikap sangat diperlukan. 

Penelitian tentang perilaku terhadap lingkungan masih rendah, sementara 

keterampilan kognitif terhadap lingkungan tidak ada (Wong et al., 2018). Literasi 

lingkungan tidak hanya mencakup pengetahuan dan sikap individu terhadap 

lingkungan, tetapi juga perilaku dan keterampilan dalam memecahkan masalah 

(B. Mcbeth et al., 2008). Menurut Marcinkowski (2001) sikap berkorelasi dengan 

perilaku sehingga perlu ditelusuri bagaimana unsur literasi lingkungan saling 

berhubungan. Menurut (Karatekin, 2012) sikap peduli terhadap lingkungan akan 

meningkat karena pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan berdampak 

positif terhadap pengetahuan sehingga sikap dan  perilaku bertanggung jawab 

akan muncul. 

2.2 Pendidikan Lingkungan Hidup 

Menurut Ozsoy (2012) untuk menjaga bumi dari kerusakan dan 

pencemaran, masyarakat dan pemerintah berkomitmen menerapkan pendidikan 



9 
 

 
 

lingkungan hidup (Environmental Education) merupakan kunci untuk 

mempersiapkan masyarakat dengan pengetahuan, keahlian, nilai dan sikap peduli 

lingkungan sehingga berartisipasi aktif dalam memecahkan masalah lingkungan. 

Pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO (1997) di Tbilisi merupakan 

suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait 

didalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen dan keterampilan 

untuk bekerja baik secara perorangan maupun kolektif dalam memberi solusi 

untuk mencegah menghindari timbulnya masalah lingkungan yang baru. Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2019, pendidikan lingkungan hidup adalah upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, 

organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk 

keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. 

Pendidikan lingkungan hidup di Indonesia diberlakukan dari pendidikan 

dasar sampai pendidikan tinggi dalam bentuk Pendidikan Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup (PKLH), Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), dan Sekolah 

Berbudaya Lingkungan (SBL). Menurut Komariah (2017) pendidikan lingkungan 

harus membangun pemahaman sistem ekologi, sebab-akibat hubungan antara 

sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan, serta menumbuhkan perilaku 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pengetahuan dan kesadaran tentang 

masalah lingkungan sangat penting karena dapat membangkitkan kepedulian dan 

perhatian terhadap lingkungan. Penekanan harus pada pengetahuan tentang 

penyebab, pengetahuan tentang efek, pengetahuan tentang strategi untuk berubah 

ketika menghadapi masalah lingkungan (Mogensen & Mayer, 2005). 

Salah satu upaya dalam pendidikan lingkungan hidup, sekolah harus 

memberikan praktek untuk mengembangkan perilaku bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan lingkungan belajar yang diperlukan harus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas, mengamati alam, berlatih 

dan belajar menguji isu-isu tentang lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah 

melalui kerjasama kementerian lingkungan hidup dan kementerian pendidikan 
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mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup salah satunya yaitu 

program adiwiyata. Melalui program adiwiyata diharapkan setiap warga sekolah 

ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan 

menghindari dampak lingkungan negatif. 

Menurut Iswari (2017) Program Adiwiyata adalah program yang 

menyeluruh melibatkan semua pihak di sekolah dan masyarakat untuk membantu 

meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya para siswa. Menurut 

Nurwaqidah (2019) Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat 

untuk mendapatkan pengetahuan, berbagai norma dan etika yang bisa menjadi 

dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan dan gagasan pembangunan 

berkelanjutan. Program adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma 

dalam kehidupan antara lain meliputi: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, 

kejujuran, keadilan dan kesejahteraan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya 

alam (Landriany, 2014). 

Tujuan dari program Adiwiyata adalah untuk menciptakan kondisi yang 

baik bagi sekolah untuk menjadi tempat untuk belajar dan kesadaran anggota 

sekolah sehingga anggota sekolah dapat mengambil tanggung jawab terhadap 

upaya penyelamatan lingkungan dan berkelanjutan pengembangan di masa depan. 

Menurut Permen Adiwiyata Nomor 5 Tahun 2013 tujuan program yang hendak 

dicapai dijabarkan dalam empat komponen utama, yaitu: (1) aspek kebijakan 

sekolah yang berwawasan lingkungan; (2) aspek kurikulum sekolah berbasis 

lingkungan; (3) aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan (4) aspek 

pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. 

Adapun prinsip dasar program Adiwiyata adalah: (1) prinsip partisipatif 

yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi 

keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab 

dan perannya; (2) prinsip berkelanjutan berupa seluruh kegiatan harus dilakukan 

secara terencana dan terus menerus secara komprehensif, sehingga sekolah yang 

sudah masuk kategori Adiwiyata mandiri, harus tetap mempertahankan kondisi 

lingkungan dan perilaku warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan 

menuju lebih baik. Keberlanjutan tidak hanya diucapkan di berbagai tingkatan 



11 
 

 
 

tetapi juga dipraktikkan oleh industri dan organisasi untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya mereka dan menjadikannya ramah lingkungan 

(Gobinath et al., 2010). 

2.3 Eco Mapping 

Eco Map adalah alat simulasi sederhana yang dikembangkan sebagai 

penilaian, perencanaan, dan  intervensi (Hartman, 1978). Menurut Engel (2002) 

berpendapat bahwa Eco Map merupakan alat audit awal yang dikombinasikan 

dengan gambar untuk membantu mengidentifikasi masalah lingkungan. Gobinath 

(2010) mengatakan bahwa Eco Mapping merupakan cara yang sederhana dan 

praktis dalam menganalisis dan mengelola permasalahan lingkungan. 

Beberapa penelitian mengungkapkan Eco Map adalah diagram yang 

menggambarkan hubungan individu atau kelompok dalam konteks sosial, 

menunjukkan energi, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk 

mempertahankan hubungan tertentu Carpenter-aeby (2007) dan Bennett  (2016) 

Eco Map adalah salah satu alat yang membantu secara sistematis dalam 

mengumpulkan informasi mendalam dari seorang individu sebagai cara untuk 

memahami lingkungan terkait ekologi seseorang. Menurut (Baumgartner & 

Buchanan, 2010; Bennett & Grant, 2016; Ray & Street, 2005) istilah Eco Map 

berasal dari studi ekologi tentang hubungan antara seseorang, keluarga atau 

kelompok dengan lingkungan disekitarnya, dan memperlihatkan bagaimana 

hubungan tersebut dipertahankan dan dikembangakan. 

Penelitian Eco Mapping dalam bidang pendidikan terbilang baru (Rous, 

2016). Umumnya, Eco Mapping diterapkan di industri atau perusahaan untuk 

mengajarkan membatasi limbah beracun, dan cara menghemat energi (Engel, 

Meesche, & Masure, 2002) sehingga perubahan yang berkembang seiring waktu 

dapat dilihat perbandingannya pada masa lalu, sekarang dan mada depan (Jenson 

& Cornelson, 1987). Menurut Hartman (1978) Eco Map digunakan untuk 

mengevaluasi hasil dan mengukur perubahan. 

Eco Mapping dikembangkan oleh Heinz-Werner Engel and The Eco-

Council Institute pada tahun 1997 untuk membantu perusahaan atau industri di 

Eropa dalam memetakan masalah lingkungan dan upaya penyelesaiannya. 
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Pelaksanaan program adiwiyata berkelanjutan, pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Budaya 

menyambut baik inisiatif kerjasana yang dengan GIZ (Gesellschaftfur 

Internationale Zusammenarbeit) sebuah lembaga internasional dari Jerman yang 

mengembangkan Eco Mapping di beberapa sekolah di Pulau Jawa yang diberi 

nama Eco Mapping at School (EM@S). GIZ melakukan pendampingan kepada 

sekolah pilot project (percontohan) dengna mengenalkan Eco Mapping sebagai 

teknik pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, ditunjang pemetaan dan 

penanganan permasalahan lingkungan di sekolah secara partisipatif. 

Eco Mapping dikembangkan untuk mendukung siswa menjadi kritis, 

kreatif, dan berpikir reflektif terhadap masalah lingkungan (Purwanti et al., 2018). 

Eco Mapping diharapkan menjadi upaya kreatif pembelajaran berbasis lingkungan 

yang melibatkan seluruh elemen sekolah terutama guru dan siswa. Menurut 

Sulung (2017) menyatakan bahwa melalui Eco Mapping akan tercipta suasana 

belajar dan mengajar yang nyaman dan kondusif. Adapun tahapan melakukan Eco 

Mapping yaitu sosialisasi, audit awal, rencana aksi, implementasi, dan audit 

internal. 

Beberapa hasil penelitian tentang Eco Mapping (Ray & Street, 2005) 

menggunakan Eco Mapping, mahasiswa keperawatan dapat memberikan layanan 

kesehatan secara profesional kepada anggota keluarga pasien. Bennett  (2016) 

penggunaan Eco Mapping membantu guru memahami dukungan keluarga kepada 

siswa. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Flashman, 1991; Vodde & 

Giddings, 2000) Eco Mapping yang digunakan membantu siswa dalam 

mengembangkan pemahaman tentang sistem keluarga. 
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2.4 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini terdapat pada gambar 2.3 kerangka 

konseptual. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka konseptual 

 

2.5 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh pembelajaran Eco Mapping terhadap literasi lingkungan 

siswa kelas X SMA Negeri 8 Malang. 
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