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SARI 

Wulansari, Ainun H. N. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Terhadap Perilaku Peduli Lingkungan di Desa Genting Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Heri Tjahjono, M. Si. 134 halaman. 

Kata Kunci :Tingkat Pendidikan Masyarakat, Perilaku Peduli Lingkungan 

Peran pendidikan dalam masyarakat adalah penting, karena pendidikan 

formal yang ditempuh merupakan faktor yang dapat membentuk karakter 

seseorang dalam berperilaku peduli terhadap lingkungan. Permasalahan yang 

berkaitan dengan lingkungan merupakan masalah kompleks, dimana kualitas 

kondisi lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia. Penelitian ini 

bertujuan untuk : (1) mengetahui perilaku peduli lingkungan masyarakat Desa 

Genting dan (2) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap 

perilaku peduli lingkungan di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Genting. 

Pengambilan sample dilakukan dengan teknik probabality sampling yaitu 

proportionate stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan rumus slovin dan didapatkan hasil total sampel dengan jumlah 98 

responden.  Variabel dalam penelitian adalah tingkat pendidikan masyarakat dan 

perilaku peduli lingkungan, dengan indikator sebagai berikut: penggunaan air, 

penggunaan energi, dan pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yakni kuesioner, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan korelasi rank spearman dan analisis statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Genting rata-rata lulusan SD sebanyak 59,25%, SMP sebanyak 26,30%, SMA 

sebanyak 10,30% dan lulusan pendidikan tinggi sebanyak 1,91% sedangkan 

perilaku peduli lingkungan masyarakat Desa Genting tergolong dalam kategori 

peduli, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sebaran analisis frekuensi yang 

berada pada kategori peduli  yaitu 51dengan persentase 52,04%. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa  tingkat pendidikan masyarakat memberikan pengaruh 

positif terhadap perilaku peduli lingkungan, sebagaimana dasar pengambilan 

keputusan dalam uji korelasi rank spearman yaitu 0,000 < dari 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku peduli 

lingkungan masyarakat adalah peduli, namun pada kenyataan masih terdapat 

beberapa masyarakat yang berperilaku kurang peduli. Saran untuk pemerintah 

agar lebih banyak mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat yang 

berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan pentingnya pendidikan 

formal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa Genting merupakan salah satu desa unik yang ada di 

Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa 

Genting disebut sebagai desa yang unik karena Desa Genting masuk ke 

dalam kategori desa wisata dimana terdapat tradisi-tradisi budaya Jawa 

yang masih sangat terpelihara di desa ini. Desa Genting adalah sebuah 

desa yang terdiri dari tiga belas dusun dan masing-masing dusun tersebut 

memiliki berbagai potensi daya tarik wisata seprerti wisata kesenian 

budaya, wisata rohani, wisata alam, wisata agro, arena out bond, arena 

bumi perkemahan, industri batu bata, aneka kerajinan, serta aneka olahan 

makanan yang tersebar disetiap dusun di Desa Genting. Fenomena 

tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau masyarakat 

luar untuk dieksplore lebih dalam. 

Desa Genting memiliki 13 dusun, dimana masing-masing dusun 

tersebut memiliki potensi wisata yang sampai sekarang masih terus 

dikembangkan oleh masyarakat. Potensi wisata tersebut terdiri dari 

berbagai macam bidang, seperti bidang wisata kesenian budaya 

tradisional, bidang wisata edukasi, bidang wisata kuliner, dan bidang 

wisata alam. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sunardi yang 

merupakan tokoh budaya di Desa Genting, beliau menjelaskan bahwa dari 
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13 dusun di Desa Genting, terdapat 10 dusun yang mempunyai kesenian 

kuda lumping. Pengunjung akan diajarkan cara membawakan tarian kuda 

lumping. Kesenian Balajad juga merupakan khas kesenian yang hanya 

terdapat di Desa Genting, yaitu perpaduan kesenian Jawa dan Arab yang 

mempunyai fungsi sebagai syiar agama, beliau juga menuturkan bahwa 

seluruh potensi wisata tersebut didukung dengan panorama alam Desa 

Genting yang masih bagus. Kepala Desa Genting yaitu Bapak Antonius 

Waluyo juga menjelaskan dalam wawancara, bahwa Desa Genting 

memiliki wisata edukasi yang masih terpusat di Dusun Kalipucung, dan 

beliau berharap ditahun-tahun berikutnya seluruh dusun dapat masuk ke 

dalam paket wisata sehingga kesejahteraan warga bisa tersebar secara 

merata. 

Berdasarkan Surat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang, No.556/388 tanggal 29 April 2009, 

Desa Genting telah ditetapkan sebagai desa wisata. Desa Genting dari 

tahun ke tahun mengalami pengembangan yang semakin baik. Masa 

pengembangan ini tentu mengalami beberapa perubahan seperti perilaku 

masyarakat ataupun perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar Desa 

Genting. Desa Genting sebagai desa wisata perlu dijaga lingkungannya 

supaya keberlanjutan sebagai desa wisata tetap terjaga dan bisa lebih 

berkembang, maka Desa Genting memerlukan peran dari masyarakat 

untuk lebih peduli pada lingkungan. Peran tersebut diwakili oleh 

organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Genting yaitu Pembinaan 
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Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat dusun yang memberdayakan 

wanita untuk turut berpartisipasi dalam memperhatikan kondisi 

lingkungan. Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Suyamti selaku 

sekretaris PKK di Desa Genting, menyampaikan bahwa turut menjaga 

kondisi lingkungan melalui sosialisasi mengenai sampah yang kurang 

lebih setiap bulan disampaikan melalui rapat rutin di balai desa.Peran ibu-

ibu PKK dalam menjaga lingkungan yaitu dengan melakukan kegiatan 

gerakan kamis bersih, gerakan jum’at bersih ataupun gerakan minggu 

bersih. Sosialisasi mengenai sampah teresebut dilaksanakan dengan 

harapan akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai 

perilaku peduli terhadap lingkungan serta dapat merubah perilaku 

masyarakat Desa Genting dalam kehidupan sehari-hari, karena perilaku 

peduli masyarakat terhadap lingkungan dapat dibentuk dengan adanya 

rangsangan yang mengenai individu itu sendiri. Perilaku peduli 

masyarakat terhadap lingkungan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan 

rutin yang telah diwujudkan atau direalisasikan dengan adanya kegiatan 

seperti kerja bakti. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 

ayat 1 tentang Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Dalam mempertahankan hidup, masyarakat akan sangat bergantung 
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terhadap lingkungan. Masyarakat harus dapat menyeimbangkan hidup 

dengan lingkungannya, tetapi pada kenyataannya masyarakat masih 

banyak yang belum menyadari pentingnya arti lingkungan untuk 

kelangsungan hidupnya. Masyarakat tidak akan dapat melangsungkan 

kehidupan dengan baik apabila mendapati lingkungan yang rusak, karena 

lingkungan yang rusak tidak akan bisa lagi menjalankan fungsinya untuk 

mendukung kehidupan makhluk hidup, karena lingkungan akan lebih 

banyak bergantung pada perilaku masyarakat, apabila kualitas perilaku 

masyarakat terhadap lingkungan baik maka lingkungan akan dapat 

menunjang kehidupan masyarakat dengan baik pula. 

Dibalik keberadaan Desa Genting yang dikenal sebagai desa wisata 

tersebut, ternyata masih didapati permasalahan lingkungan yang ada di 

Desa Genting yaitu sebagian masyarakatnya masih kurang peduli 

terhadap kebersihan di lingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di Desa 

Genting. Bapak Antonius Waluyo selaku Kepala Desa Genting dalam 

wawancara menuturkan bahwa perilaku kurang pedulinya terhadap 

kebersihan lingkungan sekitar antara lain sebagian masyarakat yang 

masih suka membuang sampah disembarang tempat. Hal tersebut 

memang permasalahan kecil namun apabila dibiarkan terus menerus maka 

akan sangat mengganggu keadaan lingkungan sekitar. Kebiasaan 

masyarakat tersebut tentu saja membuat kondisi lingkungan Desa Genting 

semakin tidak baik, maka masyarakat harus mempunyai kesadaran 
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tentang lingkungan, menyadari bahwa mereka sendiri lah sebagai 

masyarakat Desa Genting yang membutuhkan lingkungan untuk 

kehidupan lebih baik.  

Dalam menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan Desa Genting  

agar tetap terjaga kualitasnya, maka pendidikan merupakan syarat utama 

untuk tercapainya tujuan tersebut. Menurut Mudyaharjo (2001:11) dalam 

(Asriati, 2016:2) bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan 

di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat 

dimasa yang akan datang.  

Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi tidak menjamin 

bahwamasyarakat akan peduli terhadap lingkungan, sebaliknya juga 

demikian bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga tidak 

menutup kemungkinan masyarakat tersebut peduli terhadap lingkungan. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Genting berbeda-

beda, mulai dari yang lulus tingkat sekolah dasar sampai lulus perguruan 

tinggi. Sebagian besar masyarakat Desa Genting hanya lulusan atau tamat 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Pendidikan yang ditempuh oleh 

masyarakat Desa Genting tentunya akan berpengaruh pada pola pikir 

masyarakat dan juga mempengaruhi perilaku peduli mengenai lingkungan, 

seperti menyikapi permasalahan lingkungan di Desa Genting dalam 
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kehidupan sehari-hari. Tercatat tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Genting yang tidak/belum sekolah terdapat 1.256 orang, belum tamat SD 

91 orang, tamat SD 2.565 orang, tamat SLTP 1.138 orang, tamat SLTA  

446 orang, tamat DiplomaI/II terdapat 3 orang, Akademi/Diploma III 

terdapat 29 orang, Diploma IV/ Strata I terdapat 54 orang, Strata II 

terdapat 4 orang (Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Genting 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017). Pendidikan dapat menjadi salah 

satu sarana untuk membentuk kualitas manusia menjadi terampil dan juga 

produktif, melalui pendidikan juga dapat mempercepat kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Menurut (Neolaka, 2008:104), latar belakang 

pendidikan seseorang yang berbeda dapat mempengaruhi pola pikir dan 

sikap seseorang ketika sedang menghadapi suatu permasalahan. Dalam 

kesehariannya, perilaku dari beberapa masyarakat Desa Genting masih ada 

yang kurang peduli atau masih acuh terhadap keadaan lingkungan sekitar, 

padahal pemandangan Desa Genting sudah mendukung hanya saja suasana 

di Desa Genting secara keseluruhan masih belum mencerminkan bahwa 

desa tersebut merupakan desa wisata.  

Berdasarkan fakta dilapangan serta melalui wawancara dengan 

masyarakat, dapat diketahui kondisi Desa Genting jika dilihat dari 

beberapa indikator penelitian mengenai perilaku peduli lingkungan 

yaitumengenai penggunaan air, penggunaan energi dan pengelolaan 

sampah di Desa Genting. Kondisi air di Desa Genting berbeda-beda setiap 

dusunnya, terdapat tujuh dusun dengan sumber air yang berasal dari mata 
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air langsung seperti Dusun Ngrawan, Dusun Gedek, Dusun Sodong, 

Dusun Sedono serta Dusun Plimbungan. Dusun yang sumber airnya dari 

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) terdapat enam dusun yaitu Dusun 

Genting, Dusun Kalitangi, Dusun Kalipucung, Dusun Tompak serta Dusun 

Dlimas. Masyarakat yang tinggal di enam dusun tersebut apabila musim 

kemarau datang, merasakan dampak seperti kekurangan air yang 

mengharuskan mereka untuk mengambil air di dusun-dusun yang sumber 

airnya berasal dari mata air. Dampak tersebut ternyata memiliki sisi positif 

bagi sebagian masyarakat, yaitu masyarakat lebih bijak dalam 

menggunakan air yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

melakukan pemanfaatan air bekas (air bekas wudhu, mencuci beras, 

mencuci sayur, buah, bilasan mencuci pakaian) yang ditampung pada 

wadah lalu digunakan untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman, 

menyiram halaman rumah, mencuci sepeda maupun kendaraan bermotor. 

Sebagian masyarakat yang tinggal di dusun yang sumber airnya berasal 

dari mata air langsung juga sudah ada yang melakukan pemanfaatan air 

bekas, sebagian mereka juga bijak dalam menggunakan air meskipun 

ketika musim kemarau tidak merasakan kekurangan air.  

Indikator dari perilaku peduli lingkungan yang kedua yaitu 

penggunaan energi oleh masyarakat di Desa Genting. Desa Genting sendiri 

disetiap masing-masing rumah sudah menggunakan energi listrik untuk 

aktivitas rumah tangga seperti menonton televisi, men-charger 

handphone, laptop, komputer, mesin cuci, kulkas dan aktivitas rumah 
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tangga lainnya. Kegiatan tersebut terkadang membuat lalai oleh sebagian 

masyarakat seperti lupa mematikan atau bahkan membiarkan televisi 

menyala meskipun sudah tidak ditonton, lupa mencabut charger ketika 

sudah selesai mencharger handphone, tidak mematikan lampu di ruangan 

yang tidak ada lagi aktivitas didalamnya ketika hendak beranjak istirahat 

dimalam hari dengan beranggapan bahwa mereka mampu membayar 

tagihan uang listrik setiap bulannya. Penggunaan energi listrik dengan 

bijak juga diterapkan oleh sebagian masyarakat, karena memang peduli 

terhadap lingkungan dan menyadari bahwa energi listrik merupakan energi 

yang tidak dapat diperbaharui. 

Indikator dari perilaku peduli lingkungan yang ketiga yaitu 

pengelolaan sampah oleh masyarakat di Desa Genting. Kondisi kebersihan 

lingkungan untuk Desa Genting masih kurang mendapat perhatian dari 

masyarakat. Hasil observasi yang didapat dari wawancara dengan Kepala 

Desa Genting, diketahui bahwa perilaku masyarakat yang menunjukkan 

sikap kurang peduli terhadap lingkungan, tercermin pada  aktivitas adanya 

sebagaian masyarakat Desa Genting yang fokus dalam wisata industri 

jamur, 10% dari media jamur berupa plastik yang sudah tidak terpakai 

tersebut dibuang di pinggir jalan dan ke sungai kecil yang ada di Desa 

Genting yaitu Sungai Jalantoro yang terletak diantara Dusun Kalitangi dan 

Dusun Genting serta Sungai Kedung Pasan yang terletak diantara Dusun 

Genting dan Dusun Sodong. Dalam pembuangan sampah, Desa Genting 

sendiri belum terdapat TPS (Tempat Pembuangan Sementara) maupun 
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TPA (Tempat Pembuangan Akhir), meskipun demikian masing-masing 

rumah warga Desa Genting tetap menyediakan tempat sampah di depan 

rumah mereka guna menampung sampah rumah tangga, namun 

masyarakat dalam melakukan tindakan akhir pada sampah tersebut yaitu 

dengan cara dibakar karena tidak ada tempat pembuangan akhir di Desa 

Genting. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak negatif bagi 

lingkungan di Desa Genting sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

masalah yang menjadi rumusan dalam penelitian ini yaitu : 

1.2.1Bagaimana perilaku peduli lingkungan masyarakat Desa Genting? 

1.2.2Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan masyarakat Desa Genting 

terhadap perilaku peduli lingkungan masyarakat di Desa Genting ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1Untuk mengetahui perilaku peduli lingkungan masyarakat Desa 

Genting. 

1.3.2Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan masyarakat 

terhadap perilaku peduli lingkungan di Desa Genting. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam pendidikan terutama untuk pendidikan geografi yang mengacu pada 

masyarakat sebagai penambah pengetahuan mengenai pengaruh tingkat 

pendidikan masyarakat terhadap perilaku peduli lingkungan di Desa 

Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat Desa Genting 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat Desa Genting yaitu 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

perilaku peduli di lingkungan Desa Genting terutama di lingkungan 

rumah masing-masing dan harapannya dapat menginspirasi 

masyarakat Desa Gentinguntuk lebih memperhatikan keadaan 

lingkungan di sekeliling mereka. 
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1.4.2.2Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu bertambahnya 

wawasan peneliti mengenai perilaku peduli lingkungan 

masyarakat di Desa Genting serta dapat memberikan pengalaman 

dan memperoleh ilmu baru berkaitan dengan kondisi lingkungan 

Desa Genting. 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan 

agar menghindari adanya perbedaan penafsiran serta memudahkan 

pemahaman. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1.5.1Tingkat Pendidikan 

Menurut (Molina et al., : 2013) dalam (Iswari, 2017: 36) 

pendidikan adalah salah satu variabel paling penting dalam membentuk 

perilaku peduli lingkungan, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka 

semakin peduli pada permasalahan lingkungan.  

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan yang telah selesai dilakukan oleh masyarakat yang 

terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. 
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1.5.2 Perilaku  

Menurut Wawan dan Dewi (2010:48) perilaku adalah respon 

individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati 

dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun 

tidak.  

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas 

masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap lingkungan pada 

kehidupan sehari-hari. Aktivitas masyarakat tersebut misalnya 

pemanfaatan air bekas (wudhu, mencuci beras, sayur, buah) untuk 

menyiram tanaman, pemanfaatan cahaya matahari sebagai pengganti 

lampu dalam rumah ketika siang hari, pemilahan sampah organik dan 

anorganik, membuang sampah pada tempatnya sampah sesuai jenis 

sampah dan kegiatan kerja bakti. 

1.5.3 Peduli 

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam di 

sekitarnya.  

Peduli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan 

masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Tindakan 

masyarakat tersebut misalnya, tidak melakukan pembakaran sampah, tidak 

boros dalam penggunaan air maupun dalam penggunaan energi listrik. 



13 

1.5.4 Lingkungan 

Ensiklopedia Indonesia (1983) dalam Neolaka (2008:25) 

menjelaskan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada diluar 

suatu organisme, meliputi (1) lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan 

diluar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak 

hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, grafitasi, atmosfer, dan lainnya, 

(2) lingkungan hidup (biotik), yaitu lingkungan diluar suatu organisme 

yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan 

manusia.Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian inimencakup 3 

aspek yaitu penggunaan air, penggunaan energi dan pengelolaan sampah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1Pendidikan 

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat dalam 

memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang kepedulian 

lingkungan kepada manusia (Afandi, 2013:100).  Peran pendidikan dalam 

masyarakat adalah penting. Dengan adaya pendidikan formal yang 

ditempuh, maka dapat membentuk karakter seseorang dalam berperilaku 

pada kehidupan sehari-hari seperti peduli terhadap kebersihan lingkungan 

sekitar. Pendidikan formal merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam berperilaku terhadap 

lingkungan. Dimana pendidikan sangat erat hubungannya dengan perilaku 

seseorang, diharapkan bahwa dengan pendidikan masyarakat yang tinggi 

maka akan semakin baik pula perilakunya. Namun bukan berarti 

masyarakat yang berpendidikan rendah, perilakunya tidak baik. 

Pengetahuan berperilaku terhadap lingkungan seseorang tidak mutlak 

diperoleh dari mengenyam pendidikan formal saja, bisa juga  diperoleh 

melalui pendidikan non formal. 
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2.1.1.2 Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Peduli Lingkungan 

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bab VI menjelaskan bahwa jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. Penjelasan dari ketentuan tersebut dijabarkan dalam 

pasal 17, 18, 19 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yaitu: 

1. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

2. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan, yang berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

3. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, 
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dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan sistem 

terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 

tinggi, institut atau universitas. 

Menurut Tantu (2016:41-43), masing-masing jenjang pendidikan 

formal yang ada mulai dari tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, 

SMA/MA/SMALB, sampai pada pendidikan  tinggi banyak mata 

pelajaran yang terbuka untuk menerima sisipan materi pendidikan 

lingkungan hidup. Beberapa mata pelajaran lain yang erat kaitannya 

dengan pendidikan lingkungan hidup dan kependudukan pada masing-

masing tingkatan, yakni : 

a. Pada jenjang SD/MI/SDLB, terdapat mata pelajaran IPA, IPS, Seni 

Budaya & Keterampilan, serta Pengembangan Diri & Kepribadian. 

Melalui kelompok mata pelajaran tersebut siswa dapat mengenal, dan 

menyikapi ilmu pengetahuan tentang lingkungan hidup dan 

kependudukan, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku 

ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengapresiasi 

permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan dalam kehidupan 

kesehariannya. 

b. Pada jenjang SMP/MTS/SMPLB, terdapat mata pelajaran IPA, IPS, 

Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, serta 

mata pelajaran Keterampilan/PKK (Pengembangan Diri). Melalui 

kelompok mata pelajaran tersebut siswa dapat memperoleh kompetensi  

dasar pengetahuan tentang lingkungan hidup dan kependudukan, serta 
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membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri, 

dalam mengapresiasi permasalahan lingkungan hidup dan 

kependudukan dalam kehidupan kesehariannya. 

c. Pada jenjang SMA/MA/SMALB, terdapat kelompok mata pelajaran 

IPA: Fisika, Biologi, Kimia, juga kelompok mata pelajaran IPS: 

Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi, juga mata pelajaran Bahasa 

Indonesia.Melalui kelompok mata pelajaran tersebut siswa dapat 

memperoleh kompetensi lanjut dalam pengetahuan lingkungan dan 

kependudukan, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, 

kreatif, dan mandiri mengapresiasi permasalahan lingkungan hidup dan 

kependudukan dalam kehidupan kesehariannya. Pada jenjang tersebut, 

diharapkan mampu menerapkan pengetahuan lingkungan dalam 

membentuk kompetensi, kecakapan, serta kemandirian kerja dengan 

memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup dan 

kependudukan. 

d. Pada jenjang tinggi, berbagai mata kuliah di masing-masing jurusan 

dan keahlian yang terkait dengan lingkungan hidup.Hal yang sama 

untuk jurusan pada kelompok ilmu-ilmu ekonomi, kependidikan, dan 

agama, memerlukan pemahaman yang luas dan mendasar tentang 

iteraksi manusia dengan lingkungan hidupnya serta bentuk dampak dan 

pengaruh dinamis yang terus terjadi antara keduanya. Hal ini sangat 

penting karena mereka yang lebih banyak menuntun dan membimbing 

kelompok manusia untuk beraktivitas dalam lingkungan hidup 
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sehingga besar peranannya dalam mengarahkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam menciptakan berperilaku ramah lingkungan. 

Tantu (2016:44), menjelaskan bahwa dalam skala implementasi 

tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada masing-masing 

jenjang tingkat pendidikan formal dirumuskan dalam bentuk stratifikasi 

konten sesuai dengan tujuan pendidikan berdasarkan jenjangnya, antara 

lain:  

a. Jenjang pendidikan dasar, kontennya dititikberatkan pada upaya 

mengenalkan permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan, serta 

menumbuhkan sikap kepedulian terhadap permasalahan tersebut.  

b. Jenjang pendidikan menengah pertama, kontennya dititikberatkan pada 

upaya memperoleh kompetensi dasar tentang permasalahan lingkungan 

hidup dan kependudukan, serta menumbuhkan sikap, perilaku, dan 

partisipasi dalam pencegahan timbulnya permasalahan tersebut.  

c. Jenjang pendidikan menengah atas, kontennya dititikberatkan pada 

upaya memperoleh kompetensi lanjut tentang permasalahan 

lingkungan hidup dan kependudukan, serta meningkatkan sikap, 

perilaku, dan partisipasi dalam pencegahan timbulnya permasalahan 

tersebut.  

d. Jenjang pendidikan tinggi, kontennya dititikberatkan pada upaya 

mematrikan sikap, perilaku, dan partisipasi dalam pencegahan 

timbulnya permasalahan lingkungan dan kependudukan, sekaligus 
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memperoleh kompetensi ilmiah untuk melakukan usaha 

penanggulangan terhadap permasalahan lingkungan hidup. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, 

maka untuk mengoptimalisasikan tujuan tersebut, di negara Indonesia 

didirikan banyak perguruan-perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi 

negeri maupun swasta. 

Pendidikan menjadi dasar bagi tindakan dan penting untuk dapat 

meningkatkan kapasitas masyarakat, hal ini menekankan bahwa baik 

pendidikan formal dan non formal sangat diperlukan untuk mengubah 

sikap masyarakat (Desfandi, 2015:34). Untuk meningkatkan kehidupan 

yang lebih baik, manusia pasti akan selalu berusaha secara optimal untuk 

mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, selama manusia 

tersebut selalu mengasah kemampuannya, pengetahuannya, 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki, selama 

itulah pendidikan seseorang sebenarnya akan terus berjalan. 
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2.1.1.3Jalur pendidikan 

Jalur pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dilaksankan 

melalui pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri dari atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis 

pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalu, jenjang serta jenis pendidikan dapat 

diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.  

2.1.2 PerilakuMasyarakat  

2.1.2.1 Pengertian Perilaku  

Myers (1983) dalam Walgito (2003:124) berpendapat bahwa 

perilaku itu merupakan sesuatu yang akan kena banyak pengaruh dari 

lingkungan.Menurut Wawan dan Dewi (2010:48) perilaku adalah respon 

individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati 

dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun 

tidak.  

Berdasarkan pengertian perilaku menurut pendapat ahli tersebut, 

maka perilaku peduli masyarakat terhadap lingkungan itu penting karena 

akan berpengaruh pada terjaganya keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan itu sendiri.  
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2.1.2.2 Bentuk Perilaku Masyarakat 

Wawan dan Dewi (2010:54) membagi bentuk perilaku menjadi dua 

bentuk, yaitu bentuk pasif dan bentuk aktif, adapun pengertian dari bentuk 

aktif : 

1. Bentuk Aktif 

Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi 

secara langsung. Misalnya pada contoh diatas, orang tersebut sudah ikut 

keluarga berencana dalam arti sudah menjadi akseptor KB. Maka perilaku 

orang tersebut sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata maka disebut 

overt behaviour.Pengetahuan dan sikap adalah merupakan respons 

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat 

terselubung (covert behaviour), sedangkan tindakan nyata seseorang 

sebagai respons seseorang terhadap stimulus adalah merupakanovert 

behaviour. 

2.1.3 Peduli Lingkungan  

2.1.3.1 Pengertian Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:10).  
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Heri Purwanto (1998:62) dalam (Wawan dan Dewi, 2010:27), 

menjelaskan bahwa sikap adalah pandangan-pandangan atau perasaan 

yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap obyek tadi. 

Melalui sikap, kita memahami proses kesadaran yang menentukan 

tindakan nyata dan yang tindakan yang mungkin dilakukan individu dalam 

kehidupan sosialnya. Sikap peduli masyarakat terhadap lingkungan harus 

ditumbuhkan lagi. Apabila kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap 

lingkungan buruk dan masyarakat cenderung acuh pada lingkungan, maka 

kelestarian lingkungan tidak akan bisa terjaga, akibatnya kerusakan 

lingkungan seperti pencemaran akan terus terjadi. 

2.1.3.2 Indikator PerilakuPeduli Lingkungan 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2013, indikator perilaku 

peduli lingkungan hidup sebagai berikut: 

1) Perilaku Penggunaan Air 

Jumlah ketersediaan sumber daya air di permukaan bumi sangat 

terbatas. Ketersediaan air yang sangat terbatas tersebut mengharuskan 

pemanfaatan air secara efisien dan bijaksana. 

a) Pemanfaatan air bekas 

Mirpury (2011) dalam Survey Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 

Tahun 2013, menjelaskan yang dimaksud air bekas (gray water) adalah air 

yang berasal dari bak cuci piring, mesin cuci dan kamar mandi.  
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Gray water merupakan sisa air yang biasanya berasal dari air bekas 

mencuci beras/sayuran/buah, air wudhu maupun air bekas bilasan mencuci 

piring atau pakaian. Pemanfaatan air bekas tersebut dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan seperti menyiram tanaman, menyiram halaman rumah 

maupun mencuci sepeda motor. 

b) Sumber air utama yang digunakan 

Rumah tangga merupakan salah satu pengguna air yang sangat 

membutuhkan air untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari 

seperti minum, memasak, mandi, mencuci.  Untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, sebagian besar rumah tangga telah 

menggunakan air bersih yang bersumber dari air kemasan atau air isi 

ulang, air sumur, mata air terlindung maupun dari air leding yang 

bersumber dari PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan 

Daerah Air Minum) atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum) baik 

dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

c) Keberadaan area resapan air 

Adanya keberadaan area resapan air dapat menambah sumber 

cadangan air bagi bawah tanah atau tumbuhan di sekitarnya. Area 

resapan air seperti sumur resapan, lubang resapan biopori, 

taman/tanah berumput memiliki fungsi untuk memperbesar daya 

tampung tanah terhadap air hujan, mengurangi genangan air, serta 

sebagai penampung dan penahan air hujan baik yang melalui atap 
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rumah maupun yang langsung ke tanah, sehingga air hujan tidak 

langsung terbuang ke saluran ai, namun meresap kembali ke tanah 

sebagai sumber air bersih. 

d) Keberadaan tanaman 

Keberadaan tanaman di sekitar rumah baik tanaman keras atau 

tanaman tahunan sangat penting karena memiliki fungsi untuk 

konservasi sumber daya air serta sangat membantu dalam penyediaan 

udara segar dan membantu penyerapan air kedalam tanah. 

e) Penggunaan air saat membilas 

Perilaku penggunaan air juga dapat dilakukan oleh rumah tangga 

pada waktu membilas alat makan/minum dan pada waktu membilas 

cucian baju, yaitu dengan menggunakan mesin cuci, air mengalir, air 

ditampung (1-2 kali bilas), air ditampung (3 kali bilas), maupun 

membilas cucian baju di tempat terbuka seperti di sungai. 

f) Alasan utama menghemat air 

Seorang rumah tangga pasti pernah melakukan upaya untuk 

mengurangi penggunaan air atau menghemat air dengan berbagai 

macam alasan, antara lain dengan alasan penghematan biaya dimana 

rumah tangga dikenakan tarif air ataupun untuk hemat biaya listrik 

mesin pompa air; dengan alasan pasokan air terbatas seperti 

tersendatnya air bersih oleh PDAM setempat, keterbatasan air bersih 

pada musim kemarau; dengan alasan rumah tangga peduli lingkungan 
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dimana rumah tangga sadar bahwa cadangan air bersih di dunia 

terbatas serta air bersih dihemat untuk kepentingan generasi 

mendatang. 

2) Perilaku Penggunaan Energi 

Sumber energi mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan 

manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Karakteristik 

pengelolaan energi pada tingkat rumah tangga yang ditangkap melalui 

Susenas Modul Hansos yaitu sumber penerangan, pemanfaatan lampu 

hemat energi, pemanfaatan cahaya matahari serta perilaku rumah tangga 

pada penggunaan perangkat elektronik. 

a) Penggunaan Lampu Hemat Energi (LHE) 

Lampu hemat energi  merupakan lampu yang dapat menghemat 

pemakaian energi listrik sampai beberapa persen dari lampu biasa. 

b) Pemanfaatan cahaya matahari 

Pemanfaatan cahaya matahari sebagai penerangan ruang di dalam 

rumah ketika siang hari tergantung pada kontruksi bangunan rumah, 

adanya akses cahaya untuk masuk menembus ke dalam melalui ruang 

yang terbuka. 

c) Perilaku penggunaan alat elektronik  

Perilaku rumah tangga terhadap penggunaan alat elektronik dapat 

terlihat dari kebiasaan dalam pemanfataan beragam peralatan 
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elektronik yang ada di rumah, sebagai contoh pada saat mencharger 

handphone, ketika sudah selesai charger tidak dicabut dari stop kontak 

dan dibiarkan tetap tertancap meskipun sudah tidak digunakan lagi 

merupakan bentuk kealpaan kepekaan  dalam mereduksi efesiensi 

konsumsi listrik. 

d) Alasan utama menghemat energi 

Seorang rumah tangga pasti pernah melakukan upaya untuk 

menghemat listrik dengan berbagai macam alasan, antara lain dengan 

alasan penghematan biaya dimana rumah tangga menghemat 

pengeluaran tagihan listrik; dengan alasan keterbatasan daya seperti 

rumah tangga harus mematikan alat elektroniknya untuk 

menghidupkan alat elektronik yang lain; dengan alasan rumah tangga 

peduli lingkungan dimana rumah tangga sadar bahwa listrik berasal 

dari sumber daya yang tidak tergantikan sehingga melakukan usaha-

usaha penghematan pemakaian listrik. 

3) Perilaku Pengelolaan Sampah 

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak diperlukan lagi oleh 

pemiliknya (Neolaka, 2008:67). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia 

tidak akan bisa terlepas dari sampah. Dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga ikut 

bertambah. Untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, maka 

diperlukan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah sampah 
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dengan menerapkan perilaku pro lingkungan, seperti melakukan 

pengelolaan sampah atau mendaur ulang sampah. 

a) Kebiasaan membuang sampah 

Kebiasaan rumah tangga dalam membuang sampah dikategorikan 

menjadi dua cara, yaitu kebiasaan membuang sampah dengan cara 

yang ramah lingkungan dan membuang sampah dengan cara yang 

tidak ramah lingkungan. Membuang sampah dengan cara ramah 

lingkungan yaitu dengan membuang sampah dengan tidak 

sembarangan (pada tempatnya), sedangkan yang dimaksud membuang 

sampah dengan cara tidak ramah lingkungan yaitu dengan dibakar, 

ditimbun dalam tanah untuk sampah yang sulit terurai, dibuang ke 

saluran air/got, sungai, dibuang sembarangan (pinggiran jalan, kebun 

dll).  

Sampah yang dibuang dengan cara ditimbun dalam tanah dapat 

menyebabkan menurunnya kualitas kesuburan tanah akibat dari 

terkontaminasinya tanah dengan berbagai bahan kimia yang berasal 

dari sampah rumah tangga (seperti bungkus detergen, bekas pupuk 

kimia, baterai yang sudah berkarat), kecuali jika sampah yang 

ditimbun adalah sampah organik (seperti sisa makanan, nasi, sayuran) 

karena sampah organik tersebut justru dapat membuat tanah menjadi 

subur. 
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b) Pemilahan sampah organik dan anorganik dan perlakuan akhir 

Rumah tangga seharusnya melakukan pemilahan sampah antara 

sampah yang mudah membusuk dengan sampah yang tidak mudah 

membusuk terlebih dahulu sebelum dibuang agar memudahkan proses 

dalam pengelolaan sampah pada tahap berikutnya. Perlakuan akhir 

terhadap sampah yang mudah membusuk seperti dedaunan dapat 

diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah yang tidak 

membusuk dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang (seperti 

botol plastik dapat diolah menjadi vas bunga). 

c) Perlakuan terhadap barang bekas layak pakai 

Sebagian rumah tangga menganggap sampah terhadap barang 

bekas layak pakai seperti baju bekas maupun perkakas bekas dan 

tindakan akhirnya hanya dibuang tanpa dimanfaatkan kembali. 

Sebagian rumah tangga lainnya menganggap barang bekas  masih 

dapat dimanfaatkan kembali bahkan dapat menjadi barang komersil 

dan dapat dijual. 
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2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan 

Kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa 

orang untuk membandingkan dan sebagai acuan peneliti. Berbagai macam 

pembahasan tetapi beda fokus penelitian, antara lain:  

a. Pada penelitian Mas Aditia Nugroho dari Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang, penelitian tersebut berjudul 

“Perilaku Peduli Lingkungan Siswa Sekolah Adiwiyata Perdesaan dan

Perkotaan di Jawa Tengah Tahun 2016” penelitian tersebut lebih fokus 

ditujukan pada siswa di sekolah adiwiyata di perdesaan dan perkotaan. 

Persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai perilaku 

peduli lingkungan seperti dalam aspek pengelolaan air, pengelolaan 

energi serta pengelolaan sampah. 

b. Pada penelitian Asriati dari Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang, penelitian tersebut berjudul “Hubungan

Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga Dengan Pemeliharaan Kebersihan 

Lingkungan Di Kelurahan Pasarbatang Kabupaten Brebes Tahun 2015”

penelitian tersebut  membahas mengenai hubungan tingkat pendidikan 

dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan, karena kurangnya 

pengetahuan ibu rumah tangga di Kelurahan Pasarbatang yang rata-rata 

hanya menempuh pendidikan jenjang dasar. Berbeda dengan penelitian 

tersebut, dalam penelitian saya melihat pengaruh tingkat pendidikan 

masyarakat terhadap perilaku peduli lingkungan. 
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c. Pada penelitian Dwi Saputro dari Program Pascasarjana Kependidikan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, penelitian tersebut berjudul “Hubungan Pengetahuan

Lingkungan Hidup, Tingkat Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Sikap Peduli Lingkungan”. Persamaan penelitian tersebut sama-

sama membahas mengenai tingkat pendidikan terhadap kepedulian 

lingkungan, perbedaannya dalam penelitian ini tingkat pendidikan 

ditujukan hanya pada pendidikan ibu rumah tangga sedangkan dalam 

penelitian saya jenjang pendidikan dibatasi pada tingkat pendidikan 

formal. 

Beberapa penelitian diatas, sama-sama membahas mengenai perilaku 

peduli lingkungan, perbedaan dari penelitian tersebut bermacam-macam 

fokus penelitian.Kajian terhadap penelitian yang relevan dapat diuraikan 

lebih jelas melalui tabel berikut : 
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Tabel 2.1 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

No. Nama Peneliti, Tahun, 

Judul Penelitian 

Tujuan Peneltian Metode Penelitian Persamaan dengan 

penelitian ini 

1. Nugroho, Mas Aditia, 

Hariyanto dan Erni 

Suharini. 2016. Perilaku 

Peduli Lingkungan Siswa 

Sekolah Adiwiyata 

Perdesaan dan Perkotaan di 

Jawa Tengah tahun 2016 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

(1)Bentuk-bentuk kegiatan peduli 

lingkungan siswa sekolah adiwiyata 

perdesaan dan perkotaan,  

(2)Adanya perbedaan perilaku peduli 

lingkungan siswa pada sekolah 

adiwiyata perdesaan dan perkotaan,  

(3)Faktor-faktor yang membedakan 

perilaku peduli lingkungan siswa pada 

sekolah adiwiyata perdesaan dan 

perkotaan 

Populasi seluruh siswa kelas 

XII IPS SMA Negeri 1 

Bandar sebagai sekolah 

perdesaan dan siswa kelas 

XII IPS SMA Negeri 11 

Semarang sebagai sekolah 

adiwiyata perkotaan. Teknik 

pengambilan sampel yaitu 

teknik purposive sampling, 

dengan metode pengumpulan 

data berupa metode angket, 

metode dokumentasi, dan 

metode wawancara. Teknik 

analisis data menggunakan 

Persamaan penelitian 

tersebut sama-sama 

membahas mengenai 

perilaku peduli lingkungan 

seperti dalam aspek 

pengelolaan air, pengelolaan 

energi serta pengelolaan 

sampah. 
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analisis deskriptif dan 

deskriptif presentase. 

2. Asriati dan Erni Suharini. 

2016. Hubungan Tingkat 

Pendidikan Ibu Rumah 

Tangga Dengan 

Pemeliharaan Kebersihan 

Lingkungan Di Kelurahan 

Pasarbatang Kabupaten 

Brebes Tahun 2015. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  

(1)Mengetahui tingkat pendidikan ibu 

rumah tangga di Kelurahan 

Pasarbatang,  

(2)Mengetahui pemeliharaan 

kebersihan lingkungan di Kelurahan 

Pasarbatang, (3)Mengetahui hubungan 

tingkat pendidikan ibu rumah tangga 

terhadap pemeliharaan kebersihan 

lingkungan di Kelurahan Pasarbatang. 

Penelitian kuantitatif,  

pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

proportional random 

sampling, metode 

pengumpulan data dengan 

observasi, dokumentasi dan 

angket, metode analisis data 

dengan deskriptif persentase. 

Persamaan dalam penelitian 

ini adalah sama-sama 

membahas mengenai tingkat 

pendidikan dalam 

pemeliharaan lingkungan, 

tetapi dalam penelitian 

tersebut hanya dibatasi 

untuk ibu rumah tangga 

saja. 

3. Saputro, Dwi, Peduk 

Rintayati dan Siti Supeni. 

2016. Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Lingkungan 

Hidup, Tingkat Sosial 

Ekonomi Dan Tingkat 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu 

untuk  

(1).mengetahui hubungan antara 

pengetahuan lingkungan hidup 

terhadap sikap kepedulian lingkungan, 

(2).mengetahui hubungan antara 

Penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan korelasional.  

Populasi penelitian yaitu ibu 

rumah tangga usia produktif 

dari usia 16-55tahun 

sebanyak 712 keluarga di 

Persamaan dalam penelitian 

ini adalah sama-sama 

membahas mengenai tingkat 

pendidikan terhadap 

kepedulian lingkungan, 

perbedaannya dalam 
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Pendidikan Terhadap Sikap 

Peduli Lingkungan (Pada 

ibu rumah tangga  di desa 

Jati Agung, kec. Ambarawa, 

kab.Pringsewu Lampung  

tahun 2015 dan sebagai 

substansi pembelajaran di 

kelas XI IPS Geografi SMA) 

tingkat sosial ekonomi terhadap sikap 

peduli lingkungan, (3).mengetahui 

hubungan tingkat pendidikan terhadap 

sikap peduli lingkungan, 

(4).mengetahui hubungan antara 

pengetahuan lingkungan hidup, tingkat 

sosial ekonomi dan tingkat pendidikan 

secara bersama-sama terhadap sikap 

peduli lingkungan pada ibu rumah 

tangga di Desa Jati Agung Kec. 

Ambarawa Kab. Pringsewu tahun 

2015, 

(5)sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran materi pokok 

Lingkungan Hidup di kelas XI IPS 

Geografi SMA. 

Desa Jati Agung Kec. 

Ambarawa Kab. Pringsewu. 

Pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

proportional random 

sampling. 

Teknik pengumpulan data 

yaitu observasi dan angket. 

Teknik analisis data adalah 

teknik analisa data statistik 

inferensial. 

penelitian ini tingkat 

pendidikan ditujukan hanya 

pada pendidikan ibu rumah 

tangga sedangkan dalam 

penelitian saya tidak ada 

ketentuan khusus untuk 

yang menjadi informan dan 

jenjang pendidikan dibatasi 

pada tingkat pendidikan 

formal. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penulis lebih fokus 

pada bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap 

Perilaku Peduli Lingkungan.  

Menurut  Neolaka (2008:104) pendidikan merupakan sarana untuk 

membentuk sumber daya manusia yag ahli dan terampil serta produktif 

sehingga pada gilirannya dapat mempercepat kesejahteraan 

masyarakat.Manusia pada dasarnya berinteraksi dengan lingkungannya. 

Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan juga dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Manusia sangat dominan dalam mengelola 

lingkungannya, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pula 

pada lingkungannya. 

Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia 

sangatlah banyak, misalnya sebagian masyarakat masih membuang 

sampah di sembarang tempat sehingga kebersihan serta kelestarian 

lingkungan menjadi terganggu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai kepedulian 

terhadap lingkungan yang mana tingkat pendidikan juga mempengaruhi 

pengetahuan mayarakat. 

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar berikut: 
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Tingkat 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Pend. 

Tinggi 

Kompetensi 

Mengenal ilmu 

pengetahuan tentang 

lingkungan. 

Mengapresiasi 

permasalahan 

lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menerapkan 

pengetahuan 

lingkungan dengan 

memiliki kepedulian 

tinggi terhadap 

lingkungan. 

Berperan mengajak 

masyarakat untuk 

berpartisipasi 

menerapkan perilaku 

peduli lingkungan. 

Lingkungan 

Penggunaan 

Air 

Penggunaan 

Energi 

Pengelolaan 

Sampah 

Penggunaan air 

SD : mengenal penggunaan air. 

SMP : mengetahui cara berhemat air. 

SMA : menerapkan perilaku berhemat air dalam 

keseharian. 

PT : mengajak masyarakat untuk menerapkan 

perilaku hemat air. 

Penggunaan energi 

SD : mengenal penggunaan energi listrik. 

SMP : mengetahui cara penggunaan energi listrik 

dengan bijak. 

SMA : menerapkan perilaku hemat energi dalam 

keseharian. 

PT : mengajak masyarakat untuk menerapkan 

perilaku hemat energi dalam keseharian. 

Pengelolaan sampah 

SD : mengenal perilaku pengelolaan sampah. 

SMP : mengetahui cara melakukan pengelolaan 

sampah dengan benar. 

SMA : menerapkan perilaku pengelolaan sampah 

dengan benar dalam keseharian. 

PT : mengajak masyarakat untuk melakukan 

pengelolaan sampah dengan benar dalam keseharian. 

Gambar 2.1  Bagan Kerangka Berfikir 



36 

2.4 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2015:64) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan 

deskripsi teoritis dan kerangka berfikir diatas maka dalam penelitian ini 

hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh tingkat 

pendidikan masyarakat terhadap perilaku peduli lingkungan di Desa 

Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. 

Ha = Ada pengaruh positif antara tingkat pendidikan 

masyarakat terhadap perilaku peduli lingkungan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perilaku peduli lingkungan masyarakat Desa Genting dapat dilihat dari 

tiga indikator yaitu penggunaan air, penggunaan energi serta 

pengelolaan sampah. Perilaku masyarakat Desa Genting secara 

keseluruhan masuk dalam kriteria peduli. 

2. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Genting memiliki

pengaruh yang kuat pada penggunaan air, penggunaan energi serta 

pengelolaan sampah dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tingkat pendidikan tinggi, 

maka dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku peduli 

lingkungan. 

5.7 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perilaku peduli lingkungan masyarakat dalam penggunaan air, 

penggunaan energi serta pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan 

lagi, meskipun sudah menunjukkan bahwa perilaku peduli lingkungan 

masyarakat masuk dalam kategori peduli, namun diharapkan 
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pemerintah tetap lebih banyak mengadakan sosialisasi dan pelatihan 

yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan untuk 

masyarakat Desa Genting. 

2. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah plastik bekas dari 

industri jamur di pinggiran jalan serta pembakaran sampah perlu 

dikurangi, karena dapat memberikan dampak negatif jika dilakukan 

secara terus-menerus. Masyarakat Desa Genting dapat menjalankan 

bank sampah maupun menyediakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

agar aktivitas pembakaran sampah dapat berkurang. 

3. Berdasarkan data rekapitulasi jumlah penduduk menurut tingkat 

pendidikan tahun 2018, sebagian besar masyarakat Desa Genting 

hanya mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar. Masyarakat 

sebaiknya lebih memperhatikan pendidikan, karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka akan semakin memiliki kompetensi yang 

tinggi pula terhadap perilaku peduli lingkungan.
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