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ABSTRAK 

 

Eka Wulandari, Devinta. 2018. Peran Literasi Lingkungan dalam Menumbuhkan 
Kepedulian Lingkungan (Studi Kasus Siswa Kelas Atas di MI Ma’arif 
Purwantoro), Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. 
Miftachul Choiri, M.A. 

 
Kata Kunci : Literasi Lingkungan, Kepedulian Lingkungan 

Literasi lingkungan merupakan kemampuan diri setiap individu dalam 
memahami dan menafsirkan kondisi lingkungan, dari hasil pemahaman dan 
penafsiran tersebut setiap individu dapat memutuskan tindakan yang tepat dalam 
mempertahankan, memulihkan serta meningkatkan kondisi suatu lingkungan. 
Penelitian ini memaparkan pelaksanaan literasi lingkungan di MI Ma’arif 
Purwantoro. 

Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan tentang pemahaman siswa 
terhadap pentingnya kondisi lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri (2) 
mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk literasi lingkungan yang ada di MI Ma’arif 
Purwantoro Wonogiri (3) mendeskripsikan tentang peran (tugas) literasi lingkungan 
dalam menumbuhkan kepedulian lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus, informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wali kelas 4 dan 5 MI 
Ma’arif Purwantoro. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman 
dengan langkah sebagai berikut: Reduksi data, penyajian data (display data), 
penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian dapat disimpulkan 1) pemahaman siswa terhadap pentingnya 
menjaga kondisi lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro adalah masih kurang, padahal 
di sekolah sudah ada peraturan tentang kebersihan lingkungan serta sanksi bagi yang 
melanggar peraturan sekolah, kenyataannya siswa kelas atas yang seharusnya 
menjadi contoh, justru ada sebagian siswa yang membuang sampah sembarangan, 
dan sebagainya. (2) bentuk-bentuk literasi lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro 
sangat bagus, karebna siswa berpartisipasi di dalamnya, seperti budaya membaca 
sebelum pelajaran, interaksi dengan lingkungan melalui kerja bakti, piket kelas dan 
kantor, penanaman pohon di lingkungan sekolah, dan siswa membawa tanaman ke 
sekolah, seperti: bunga, palem, kaktus, dan sebagainya, agar lingkungan sekolah 
terlihat asri, hijau, dan tidak menjemukan sehingga siswa betah untuk belajar di 
sekolah. (3) peran (tugas) literasi lingkungan dalam menumbuhkan kepedulian 
lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro   adalah melalui budaya membaca dapat 
menumbuhkan pengetahuan, dan kesadaran peduli terhadap lingkungan, melalui 
interaksi lingkungan sekolah menumbuhkan tingkat kebersihan sekolah, kenyamanan, 
serta keindahan lingkungan sekolah dengan adanya kerjasama antara siswa, guru, dan 
kepala sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan 

masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari 

perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.
1
 

Menurut Sugihartono dkk, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara 

individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui 

proses pengajaran dan pelatihan. Kemudian, menurut Sri Rumini dkk, pendidikan 

pada hakikatnya merupakan usaha sadar, sengaja, dan bertanggung jawab yang 

dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya untuk mencapai tujuan 

ke arah yang lebih maju.
2
 Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pendidikan merupakan usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui 

                                                             
1 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 79. 
2 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 19. 
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kegiatan yang terencana dan disadari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran 

yang melibatkan siswa dan guru. 

Saat isu-isu lingkungan semakin populer dan ancaman problem lingkungan 

semakin mengemuka, penguatan pendidikan lingkungan di masyarakat, utamanya 

di kalangan muda sangat penting untuk dilakukan. Dengan mensinergikan 

berbagai lembaga terkait, sangat mungkin pendidikan lingkungan yang berangkat 

dari sekolah formal akan memberi warna tertentu dalam upaya menjawab 

tantangan masa depan manusia.
3
 

Mengembangkan literasi lingkungan merupakan tantangan besar bagi sistem 

pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian tentang perilaku masyarakat 

peduli lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 diperoleh 

hasil nilai Indeks Perubahan Peduli Lingkungan (IPPL) dari 12 propinsi yang 

disurvey hanya sekitar 0,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku 

peduli lingkungan yang merupakan salah satu komponen literasi lingkungan pada 

sebagian besar masyarakat di Indonesia masih rendah.  

Rendahnya literasi lingkungan juga terjadi di kalangan siswa. Hasil PISA 

2006 mendudukkan Indonesia pada peringkat ke 52 (peringkat ke-6 terbawah) 

baik untuk sains lingkungan maupun geosains dari 57 negara yang berpartisipasi 

pada kegiatan tersebut. Persentase tingkat kecakapan siswa Indonesia untuk sains 

lingkungan menunjukkan sebanyak 35.8% berada di bawah level D, 34.5% pada 

                                                             
3 Mushthafa, Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel (Yogyakarta: PT LkiS Printing 

Cemerlang, 2013), 269-270. 
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level D, 16.8% pada level C, 8.9% pada level B, dan hanya 4% yang berada pada 

level A.
4
 

Dalam pendidikan di sekolah, belajar mengajar membutuhkan lingkungan 

yang bersih dan kondusif, sehingga siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Jika lingkungan sekolah kotor, dan banyak sampah yang 

berserakan maka proses pembelajaran tidak akan nyaman dan hasilnya pasti tidak 

akan sesuai harapan sekolah. Untuk itu dalam dunia pendidikan terdapat namanya 

pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan tentang lingkungan hidup perlu 

diajarkan karena dampak dari pencemaran lingkungan berpengaruh global. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan diharapkan mampu menanamkan 

sikap peduli siswa terhadap lingkungan. Sikap peduli tersebut diharapkan mampu 

mengubah sikap siswa untuk lebih arif terhadap lingkungan. Pendidikan tentang 

lingkungan hidup dapat diajarkan di sekolah, dan perlu diajarkan sejak dini. 

Pendidikan lingkungan di sekolah sebenarnya berarti membawa kurikulum 

sekolah ke arah yang lebih kontekstual, membumi, dan mengakar dengan keadaan 

dan kebutuhan masyarakat tempat peserta didik berasal. Pendidikan lingkungan 

akan memiliki banyak nilai lebih yang juga akan sangat relevan dengan 

peningkatan generasi muda yang lebih berkarakter.
5
 

                                                             
4Mukhyati, 2015Pengembangan Bahan Ajar Perubahan Lingkungan Berbasis Realitas Lokal 

Pulau Bangka Untuk Meningkatkan Literasi Lingkungan Siswa. Universitas Pendidikan Indonesia | 

repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. 

5Ibid., 281. 
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Proses pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan suatu 

proses mengorganisasi nilai dan memperjelas konsep-konsep untuk membina 

keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menghargai antar 

hubungan manusia, kebudayaan, dan lingkungan fisiknya. Pengetahuan dan 

kesadaran tentang keberadaan dan ruang lingkup masalah lingkungan adalah 

penting karena dapat membangkitkan kepedulian dan perhatian terhadap 

lingkungan.
6
 

Pendidikan lingkungan hidup berperan besar bagi kesinambungan dan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Rendahnya pemahaman dan keterampilan 

menjaga kelestarian lingkungan menjadikan masyarakat rentan terprofokasi oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membangun kehidupan tata 

komunitas yang harmonis dimuka bumi ini. Ketiadaan pengetahuan lingkungan 

membuat manusia memenuhi kebutuhan dan kepuasan dengan menjadikan alam 

sekitar sebagai alat pemuas kebutuhan. Dimana alam membutuhkan peran 

manusia untuk tumbuh secara berkelanjutan yang pada akhirnya bermanfaat untuk 

kepentingan manusia beserta generasinya. 

Pendidikan formal (sekolah) digunakan sebagai tempat belajar, namun 

sekolah juga memiliki peran khusus untuk membantu siswa memahami dampak 

perilaku manusia di bumi ini, dan menjadi tempat di mana hidup yang 

berkelanjutan.Akan tetapi berbagai masalah lingkungan yang semakin tak 

                                                             
6Mirza Desfandi, “Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program 

Adiwiyata,” Sosio Didaktika, 2 (April-Mei, 2015), 2. 



5 

 

 

 

terkendali menunjukkan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup belum berhasil 

membentuk karakter manusia yang peduli terhadap lingkungan.
7
 

Pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan literasi lingkungan siswa juga memerlukan 

pembelajaran yang konstruktivis. Pembelajaran melalui interaksi langsung siswa 

dengan lingkungannya diharapkan dapat mengembangkan aspek motorik (hands-

on), kognitif (minds-on) dan afektif (hearts-on).
8
 

Salah satu strategi yang dapat digunakan sekolah untuk menumbuhkan 

literasi lingkungan di kalangan siswa adalah dengan melaksanakan pembelajaran 

biologi yang kontekstual dan berbasis konteks lokal. Pembelajaran tersebut harus 

melibatkan siswa secara aktif dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar (Ramadoss & Moli). Aspek kontekstualitas sangat diperlukan 

dalam pembelajaran tentang lingkungan, mengingat lingkup persoalan lingkungan 

sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak hanya melibatkan 

pengetahuan, tetapi juga memerlukan sikap dan keterampilan untuk menyikapi 

dan menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Mengangkat konteks lokal 

dalam pembelajaran akan meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami 

materi dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap alam serta dapat 

memperkaya materi pembelajaran. 

                                                             
7Ibid. 
8Yuswa Istikomayanti dkk, Pembelajaran Eksperiensial Group: Jurnal Pendidikan Biologi 

Indonesia, Universitas Negeri Malang, 2016, 3. 
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Di era modern ini, banyak siswa yang kurang perduli terhadap 

lingkungannya, seperti membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, dan 

lain-lain, tanpa memikirkan dampaknya baik bagi dirinya dan juga 

lingkungannya. Apalagi pada usia anak SD/MI yang terbilang masih anak-anak 

yang belum memahami tentang lingkungan, namun jika siswa kelas atas (kelas IV 

dan V) seharusnya sudah dapat memahami, mengerti dan dapat menjaga kondisi 

lingkungan sekolahnya, karena siswa kelas atas sudah lebih dewasa baik dari segi 

tingkah laku maupun pemikirannya dari siswa kelas bawah (kelas I, II, dan III). 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu guru di MI 

Ma’arif Purwantoro
9
, diketahui bahwa kepedulian lingkungan siswa masih rendah 

seperti siswa membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan/membuat 

polusi udara (membakar sampah), pengolahan sampah belum memadai, serta 

kebersihan kamar mandi belum terjaga dengan baik. Untuk itu lembaga tersebut 

telah melakukan program literasi membaca untuk kelas atas yaitu kelas 4 dan 

sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal literasi lingkungan belum 

terkondisikan dengan baik, pihak sekolah yaitu guru dan staf lainnya telah 

membiasakan dan memberi contoh nyata terhadap siswa untuk peduli terhadap 

lingkungannya. Sehingga dengan hal-hal seperti itu dapat menimbulkan berbagai 

masalah dalam lingkungan untuk kedepannya seperti: tidak nyaman dalam proses 

pembelajaran karena polusi udara, lingkungan menjadi tidak kondusif jika banyak 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan salah satu guru di MI Ma’arif Purwantoro, pada tanggal 24 

Desember 2017. 
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sampah berserakan, akibat tidak terawatnya lingkungan sekolah dapat 

menyebabkan berbagai virus penyakit sehingga dapat mengganggu pada 

kesehatan, dan sebagainya.  

Ada beberapa siswa yang sudah sadar akan pentingnya literasi lingkungan. 

Namun, menurut pengamatan peneliti masih sangat diperlukan bimbingan dan 

pengarahan terutama dari pihak guru dan staf sekolah agar siswa menjadi sadar 

dan tergugah hati serta pikirannya tentang literasi lingkungan siswa. Mengapa 

pihak guru, hal ini dikarenakan guru merupakan sentral pembelajaran siswa di 

sekolah. Intensitas interaksi antara siswa dan guru lebih banyak. Jadi diharapkan 

guru mampu memberikan teladan yang baik ketika pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Guru dan staf sekolah lainnya di MI Ma’arif Purwantoro 

telah memberikan teladan yang baik bagi siswa, hanya saja menurut peneliti 

masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar tercipta literasi lingkungan 

(kesadaran lingkungan) yang baik dari siswa. 

Berangkat dari kerangka berfikir di atas, maka peneliti merumuskan judul 

penelitian yang akan dilakukan dengan judul 

“UPAYA LITERASI LINGKUNGAN DALAM MENUMBUHKAN 

KEPEDULIAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS SISWA KELAS ATAS DI 

MI MA’ARIF PURWANTORO, WONOGIRI)” 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah Upaya Literasi Lingkungan Dalam Menumbuhkan Kepedulian 

Lingkungan (Studi Kasus Siswa Kelas Atas Di Mi Ma’arif Purwantoro, 

Wonogiri). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya 

menjadi beberapa rumusan, yaitu : 

1. Bagaimana pemahaman siswa terhadap pentingnya kondisi lingkungan di MI 

Ma’arif Purwantoro Wonogiri? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk literasi lingkungan yang ada di MI Ma’arif 

Purwantoro Wonogiri? 

3. Bagaimana peran (tugas) literasi lingkungan dalam menumbuhkan kepedulian 

lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya : 

1. Mendeskripsikan tentang pemahaman siswa terhadap pentingnya kondisi 

lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk literasi lingkungan yang ada di MI 

Ma’arif Purwantoro Wonogiri. 
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3. Mendeskripsikan tentang peran (tugas) literasi lingkungan dalam 

menumbuhkan kepedulian lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran 

tentang analisis literasi lingkungan siswa SD/MI kelas atas. Adapun secara detail 

manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pikiran 

sekaligus masukan dalam penerapan literasi lingkungan siswa di sekolah serta 

dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam proses pengembangan literasi 

lingkungan siswa di sekolah dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya 

pada pengembangan lingkungan di tingkat sekolah dasar. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

dalam kebijakan lebih lanjut bagi institusi pihak terkait, dalam masalah yang 

sama, yaitu analisis literasi lingkungan siswa SD/MI kelas atas (studi kasus di 

MI Ma’arif Purwantoro). 

a. Bagi Lembaga 

Memberikan sumbangan pemikiran atas literasi lingkungan siswa 

khususnya kelas atas (4 dan 5) di SD/MI. Serta memberikan masukan bagi 

lembaga pendidikan untuk dijadikan pertimbangan dalam penerapan 
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kegiatan atau program sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan  

literasi lingkungan yang lebih baik di sekolah. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bantuan untuk 

mempertahankan, mengevaluasi, dan mengembangkan aktualisasi literasi 

lingkungan siswa di lembaganya. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru yang berkaitan 

dengan literasi lingkungan siswa di sekolah sebagai upaya untuk 

menumbuhkan perilaku cinta terhadap lingkungan dan untuk mewujudkan 

tujuan dan cita-cita pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud di sini adalah keseluruhan dari isi penelitian 

secara singkat yang terdiri dari 6 bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub 

bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Maka 

sistematika pembahasannya dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Dalam  bab ini berisi tujuan secara global tentang 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, serta dikemukakan 

pembahasan seperti: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian Pustaka. Berisi tentang deskripsi telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori, untuk memperkuat judul penelitian sehingga antara 
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data dan teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam penelitian ini adalah pengertian literasi lingkungan, upaya sekolah 

dalam menumbuhkan literasi lingkungan siswa serta dampaknya bagi kesehatan 

siswa di lingkungan sekolah. 

Bab III: Metodologi Penelitian. Berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian. 

Bab IV: Temuan Penelitian. Bab ini merupakan penjelasan tentang 

gambaran umum dan deskripsi data. Gambaran umum meliputi: Sejarah 

berdirinya MI Ma’arif Purwantoro, letak geografis MI Ma’arif Purwantoro, visi 

misi dan tujuan MI Ma’arif Purwantoro, struktur organisasi di MI Ma’arif 

Purwantoro, keadaan pendidik, pegawai dan siswa di MI Ma’arif Purwantoro. 

Deskripsi data meliputi: deskripsi data tentang analisis literasi lingkungan siswa 

di SD/MI kelas atas. 

Bab V: Pembahasan Hasil Penelitian. Berisi tentang pembahasan yang 

meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang 

berkaitan dengan analisis literasi lingkungan siswa SD/MI kelas atas. 

Bab VI:  Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-

saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

dari penelitian, sekaligus menindak lanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Ratri Wulandari (Sains dan Teknologi, Pendidikan Biologi 2017) 

Judul : Perbedaan Environmental Literacy Siswa SMA Adiwiyata Dan Non-

Adiwiyata pada Pengelolaan Sampah dan Penghijauan. 

Hasil Temuan : 

a. Tingkat kesadaran, pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap 

lingkungan pada siswa sekolah adiwiyata dan non-adiwiyata pada 

pengelolaan sampah dan penghijauan memiliki tingkat yang sama. Sama-

sama memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang rendah, tingkat 

pengetahuan yang rendah, tingkat sikap lingkungan yang tinggi dan 

tingkat tindakan lingkungan yang sedang. 

b. Adanya perbedaan kesadaran dan pengetahuan lingkungan siswa antara 

sekolah adiwiyata dan non-adiwiyata (Sig. < 0,05). Sementara itu, pada 

aspek sikap dan tindakan lingkungan siswa  antara sekolah adiwiyata dan 

non-adiwiyata tidak ada perbedaan pada pengelolaan sampah dan 

penghijauan (Sig. < 0,05). 

2. Skripsi Mukhyati (Universitas Pendidikan Indonesia 2015) 

Judul : Pengembangan Bahan Ajar Perubahan Lingkungan Berbasis Realitas 

Lokal Pulau Bangka Untuk Meningkatkan Literasi Lingkungan Siswa. 
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Hasil Temuan: 

Literasi lingkungan siswa SMA kelas X di Samboja masuk katagori sedang, 

dengan rata-rata skor pretest sebesar 146 dan posttest sebesar 161 dari 

rentang skor 27-240. Tes literasi lingkungan dilakukan dua kali tes sebagai 

pretest-posttest. Pada pretes dan posttes tersebut dapat diketahui bahwa: 

a. Domain pengetahuan dalam literasi lingkungan masuk pada kategori 

sedang, namun jika dilihat perolehan pada masing-masing siswa 

didominasi oleh kategori tinggi, kategori tersebut diperoleh dari skor 

jawaban siswa dalam tes literasi lingkungan pada domain pengetahuan. 

Pada domain pengetahuan terdapat dua aspek yaitu macam-macam 

pencemaran dan penyebab pencemaran. 

b. Domain keterampilan kognitif dalam literasi lingkungan masuk pada 

kategori sedang, kategori tersebut diperoleh dari skor jawaban siswa dalam 

tes literasi lingkungan pada domain keterampilan kognitif. Pada domain 

keterampilan kognitif terdapat tiga aspek yaitu identifikasi isu lingkungan, 

analisis isu lingkungan, rencana aksi penyelidikan lingkungan. 

c. Domain sikap dalam literasi lingkungan masuk pada kategori sedang, 

kategori tersebut diperoleh dari skor jawaban siswa dalam tes literasi 

lingkungan pada domain sikap. Pada domain sikap terdapat tiga aspek yaitu 

berpikir tentang lingkungan; kepekaan terhadap lingkungan; perasaan 

terhadap lingkungan. Aspek-aspek tersebut dapat menggambarkan sikap 
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siswa dalam literasi lingkungan, sedang domain keempat ialah perilaku 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

d. Domain perilaku dalam literasi lingkungan masuk pada kategori sedang, 

kategori tersebut diperoleh dari skor jawaban siswa dalam tes literasi 

lingkungan pada domain perilaku. Perilaku tersebut berupa perilaku 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil pretest-posttest 

yang dilakukan diketahui bahwa secara keseluruhan dapat dinyatakan 

bahwa posttest siswa mengalami peningkatan namun tidak signifikan. 

e. Hasil observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran diketahui 

bahwa guru membuat RPP dengan baik namun dalam implementasinya 

tidak sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh guru. Dari keseluruhan 

proses pembelajaran materi pencemaran, guru perlu meningkatkan 

pemahaman siswa terkait isu lingkungan dan masalah yang muncul di 

lingkungan disekitar mereka. Observasi dilakukan untuk menggambarkan 

proses pembelajaran di sekolah yang menjadi lokasi penelitian. 

3. Skripsi Hefi Afizena Elvazia (Pendidikan MIPA, Pendidikan Biologi 2017) 

Judul : Perbandingan Literasi Lingkungan dan Sikap Peduli Lingkungan 

Siswa Sekolah Adiwiyata Dengan Siswa Sekolah Non Adiwiyata Di 

Kabupaten Pringsewu(Studi Perbandingan Pada Siswa Kelas X di Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2016/2017). 

Hasil Temuan: 
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a. Kompetensi literasi lingkungan siswa di SMA Negeri 2 Pringsewu 

(sekolah Adiwiyata) termasuk dalam kriteria rendah sedangkan literasi 

lingkungan siswa SMA PGRI 2 Pringsewu (sekolah Non Adiwiyata) 

termasuk dalam kriteria sangat rendah, dengan persentase nilaimasing-

masing sekolah sebesar 57% dan 45%. 

b. Sikap peduli lingkungan siswa di SMA Negeri 2 Pringsewu (sekolah 

Adiwiyata) termasuk dalam kriteria tinggi begitu juga sikap peduli 

lingkungan siswa SMA PGRI 2 Pringsewu (sekolah Non Adiwiyata) 

termasuk dalam kriteria tinggi dengan persentase nilai masing-

masingsekolah sebesar 72% dan 65%. 

c. Terdapat perbedaan antara kompetensi literasi lingkungan siswa SMA 

kelas X di sekolah Adiwiyata dengan sekolah Non Adiwiyata di 

Kabupaten Pringsewu dengan thitung= 0,000 ≤ 0,05. 

d. Terdapat perbedaan antara sikap peduli lingkungan siswa SMA kelas X 

di sekolah Adiwiyata dengan sekolah Non Adiwiyata di Kabupaten 

Pringsewu dengan thitung= 0,000 ≤ 0,05. 

 

B. Kajian Teori 

1. Literasi Lingkungan 

a. Pengertian Literasi 

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa 

Latin littera (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-
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sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun 

demikian, literasi utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana 

bahasa itu digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. 

Manakala berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak lepas dari 

pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendiri merupakan 

bagian dari budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunya harus 

mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosial 

budayanya.
10

 

Literasi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan 

menulis. Kemelekaksaraan adalah konsep awal literasi yang kemudian 

berkembang menjadi kemelekwacanaan, dan semakin berkembang 

menjadi kemelekpengetahuan. Dasar literasi tentu saja adalah berkenaan 

dengan kemampuan berbahasa.
11

 

Kern berpendapat bahwa literasi secara sempit didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk membaca dan menulis yang juga berkaitan dengan 

pembiasaan dalam membaca dan mengapresiasi karya sastra (literature) 

serta melakukan penilaian terhadapnya. Akan tetapi, secara lebih luas 

                                                             
10http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41772/Chapter%20II.pdf;jsessionid=

D4BE9D551EAFA28834689827BDB06CDA?sequence=4. Diakses pada tanggal 16 Januari 2018 

pada pukul 16.00 WIB. 
11 Yunus Abidin, Pembelajaran Multiliterasi (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 6-7. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41772/Chapter%20II.pdf;jsessionid=D4BE9D551EAFA28834689827BDB06CDA?sequence=4
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literasi berkaitan dengan kemampuan berfikir dan belajar seumur hidup 

untuk bertahan dalam lingkungan sosial dan budayanya.
12

 

Kompetensi memiliki tiga aspek yaitu, aspek pengetahuan, aspek 

keahlian, dan aspek afektif atau sikap. Hal yang sama juga dinyatakan 

dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk 

perpustakaan tahun 2012, juga dinyatakan oleh Pendit yang mengatakan 

bahwa pada dasarnya kompetensi merupakan penerapan dari pengetahuan 

seseorang akan bidang tertentu yang bersifat dinamis dan mengalami 

perubahan setiap saat sesuai kondisi sosialnya. 

b. Pengertian Lingkungan 

Ada dua istilah yang sangat erat kaitannya tetapi berbeda secara 

gradual, ialah “alam sekitar” dan “lingkungan”. Alam sekitar mencakup 

segala hal yang ada disekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat 

letaknya, baik masa silam maupun yang akan datang tidak terikat pada 

dimensi waktu dan tempat. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang 

ada di alam sekitar yang memiliki makna dan/atau pengaruh tertentu 

kepada individu.
13

 

                                                             
12 Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, Benchmark Internasional Mutu Pendidikan (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011), 25. 
13 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 195. 
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Lingkungan merupakan salah satu faktor  yang banyak menentukan 

perbedaan pada setiap individu.
14

 Menurut Wasty Soemanto, faktor 

lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar seorang individu, 

baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosio-kultural yang 

dapat memengaruhi atau membentuk kepribadian seorang individu. 

Menurut Sukirin dalam Sri Rumini dkk, lingkungan dalam arti luas 

berupa lingkungan statis seperti tempat tinggal dan alam, serta lingkungan 

dinamis, yaitu lingkungan dinamis, yaitu lingkungan sosial 

kemasyarakatan. 

Istilah lain yang erat kaitannya dengan lingkungan adalah “ekologi” 

atau sering disebut “lingkungan hidup”. Ekologi terdiri dari bio-ekologi, 

geo-ekologi, dan kultur-ekologi. Bio-ekologi mencakup unsur lingkungan 

yang hidup meliputi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Geo-

ekologi mencakup alam seperti bumi, air, matahari, dan sebagainya. 

Kultur-ekologi mencakup budaya dan teknologi.  

Lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, 

dan sebaliknya manusia dapat mengubah ekologi itu, baik secara positif 

(konstruktif) ataupun negatif (destruktif). Ekologi yang rusak pada 

gilirannya dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri, padahal 

                                                             
14 Muhammad Irham dan  Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, 69. 
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kerusakan lingkungan tersebut akibat ulah dan perilaku manusia yang 

tidak bertanggung jawab.
15

 

Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan 

faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar/pembelajaran/pendidikan 

terdiri dari berikut ini: 

1) Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok 

besar atau kelompok kecil. 

2) Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. 

3) Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang dapat 

diberdayakan sebagai sumber belajar. 

4) Lingkungan kultural mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat 

dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung 

pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma, dan adat 

kebiasaan. 

Suatu lingkungan pendidikan/pengajaran memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

1) Fungsi psikologis, stimulus bersumber/berasal dari lingkungan yang 

merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respons, 

yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respons tadi pada gilirannya 

                                                             
15 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 195-196. 
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dapat menjadi suatu stimulus baru yang menimbulkan respons baru, 

demikian seterusnya. Ini berarti, lingkungan mengandung makna dan 

melaksanakan fungsi psikologis tertentu. 

2) Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang 

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan 

sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, 

lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Masing-masing lembaga 

tersebut memiliki program pendidikan, baik tertulis maupun yang 

tidak tertulis. 

3) Fungsi instrusional, program instruksional merupakan suatu 

lingkungan pengajaran/pembelajaran yang dirancang secara khusus. 

Guru yang mengajar, materi pembelajaran, sarana dan prasarana, 

media dan kondisi kelas (fisik) merupakan lingkungan yang sengaja 

dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku siswa. 

c. Pengertian Literasi Lingkungan 

Satu hubungan yang sangat dinamis antara manusia dan 

lingkungannya, dapat dilihat dari bagaimana cara manusia hidup bersama, 

berdampingan dengan semua komponen di sekitarnya. Kemampuan yang 

dimiliki setiap individu untuk berperilaku baik dalam kesehariannya 

dengan menggunakan pemahamannya terhadap kondisi lingkungan itulah 

yang disebut dengan literasi lingkungan atau environment literacy. 
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Literasi lingkungan merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian 

terhadap lingkungan. Membangun literasi lingkungan siswa dapat 

dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan proses 

pembelajaran di sekolah. Menurut Holdaway, literasi lingkungan 

merupakan kemampuan diri setiap individu dalam memahami dan 

menafsirkan kondisi lingkungan, dari hasil pemahaman dan penafsiran 

tersebut setiap individu dapat memutuskan tindakan yang tepat dalam 

mempertahankan, memulihkan serta meningkatkan kondisi suatu 

lingkungan. 

Fidan menjelaskan bahwa literasi lingkungan merupakan sebuah 

persepsi serta keaktifan individu dalam melakukan tindakan terkait 

lingkungan. Sedangkan menurut Derman, Sahin, dan Hacieminoglu 

menyatakan bahwa literasi lingkungan dapat dipahami juga sebagai 

pengetahuan, kesadaran, kepekaan dan tanggung jawab pengaruh aktivitas 

individu terhadap sumber daya alam.
16

 Kemudian menurut Ruqoyyah 

Nasution menyatakan bahwa literasi lingkungan terdiri dari empat domain 

yaitu: pengetahuan, keterampilan kognitif, sikap dan perilaku. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami literasi 

lingkungan merupakan kemampuan dari setiap individu terkait dengan 

                                                             
16http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JF/article/view/1857/pdf.Diakses pada tanggal 24 

Desember 2017 pukul 14.00 WIB. 

http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JF/article/view/1857/pdf
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pengetahuan, keterampilan dalam berfikir, sikap dan bagaimana 

memberikan perilaku terhadap lingkungan. 

Literasi lingkungan bukanlah sebuah disiplin ilmu baru atau bahkan 

sebuah konsep baru dalam mengkaji hubungan manusia terhadap 

lingkungannya. Ini merupakan pemikiran yang sederhana dan berangkat 

dari fisis determinisme, fisis possibilisme atau bahkan pandangan 

antroposentrisme. 

Fisis determinisme merupakan pandangan bahwa alam telah 

menyediakan semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup dan manusia 

berusaha untuk sejalan dengan kondisi lingkungan yang ada. Dalam hal 

ini, manusia tidak mempunyai banyak alternatif untuk menentukan 

perannya terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Lain halnya dengan 

fisis possibilisme, manusia mempunyai begitu banyak kemungkinan, 

begitu banyak alternatif untuk meminimalisir kekurangan dari kondisi 

lingkungan yang ada. Dengan kata lain, manusia bisa berpikir dan 

berupaya keras bagaimana mengatasi keterbatasan yang alam sediakan. 

Literasi lingkungan dapat berupa hal-hal sederhana, misalnya: 

a) Menyediakan 25% ruang terbuka bervegetasi di rumah. Dengan 

adanya lahan terbuka bervegetasi, berarti telah membiarkan air hujan 

bisa masuk meresap ke dalam tanah, telah memberikan kelangsungan 

dalam siklus gas terutama oksigen dan karbon dioksida dengan baik. 
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b) Menyediakan fentilasi yang cukup. Dengan adanya fentilasi, berarti 

selain terjadi siklus gas terutama oksigen dan karbon dioksida dengan 

baik. Fentilasi berguna juga untuk mencegah rumah menjadi tempat 

yang kumuh dan lembab. 

c) Membiarkan cahaya matahari masuk di pagi dan siang hari. Cahaya 

matahari berfungsi untuk membunuh bakteri jahat di rumah. 

d) Mendirikan rumah di tempat yang landai. Dengan demikian penghuni 

rumah bisa terhindar dari resiko longsor jika terjadi hujan lebat. 

Sejak kelahirannya, masalah literasi lingkungan telah menarik 

perhatian banyak peneliti pendidikan dan ilmuwan lingkungan. Meskipun 

istilah ini telah banyak didiskusikan, tetapi tidak ada definisi yang 

disepakati secara umum. Definisi awal literasi lingkungan dikemukakan 

oleh Roth yang mendefinisikan orang yang melek lingkungan sebagai 

seseorang yang memiliki keterampilan dasar, pemahaman dan perasaan 

mengenai hubungan manusia-lingkungan. Kemudian Roth menambahkan 

bahwa orang melek lingkungan memahami keterkaitan antara sistem alam 

dan sosial, kesatuan manusia dengan alam, bagaimana teknologi 

mempengaruhi pengambilan keputusan masalah lingkungan dan 

pembelajaran tentang lingkungan adalah suatu usaha seumur hidup.
17

 

                                                             
17 Mirza Desfandi, “Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui 

Program Adiwiyata,” Sosio Didaktika, 4. 
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Meskipun ada perbedaan definisi dan komponen literasi lingkungan, 

solusi untuk mengatasi masalah lingkungan adalah dengan 

mengembangkan masyarakat yang melek lingkungan, berperilaku dengan 

cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sebuah perilaku 

dianggap yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ketika tindakan 

individu atau kelompok menganjurkan penggunaan secara berkelanjutan 

atau efisien terhadap sumber daya alam. 

Ada beberapa standar atau komponen dari literasi lingkungan yang 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi lingkungan seseorang 

yaitu:
18

 

1. Isu Lingkungan 

Menyelidiki dan menganalisa isu-isu lingkungan mulai dari lokal 

sampai global dan mengembangkan serta mengimplementasikan 

sebuah aksi lokal dalam upaya melindungi, memelihara, atau 

meningkatkan lingkungan alam. 

2. Interaksi Sistem Bumi 

Menganalisis dan menerapkan sistem berpikir dan pemodelan untuk 

mempelajari sistem bumi. 

 

                                                             
18 Hefi Afizena Elvazia. Perbandingan Literasi Lingkungan Dan Sikap Peduli Lingkungan 

Siswa Sekolah Adiwiyata Dengan Siswa Sekolah Non Adiwiyata Di Kabupaten 
Pringsewu.http://digilib.unila.ac.id/28663/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.

Diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pada pukul 16.45 WIB. 

http://digilib.unila.ac.id/28663/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
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3. Siklus Materi dan Aliran Energi 

Menganalisis dan menjelaskan pergerakan materi dan energi melalui 

interaksi dari sistem bumi (biosfer, geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan 

kriosfer) dan pengaruhnya pada pola cuaca, iklim, dan distribusi 

kehidupan. 

4. Populasi, Masyarakat dan Ekosistem 

Menggunakan konsep fisik, kimia, biologi, dan ekologi untuk 

menganalisis dan menjelaskan saling ketergantungan manusia dan 

organisme dalam populasi, komunitas dan ekosistem. 

5. Manusia dan Sumber Daya Alam 

Menggunakan konsep kimia, fisika, biologi, dan ekologi untuk 

menganalisis dan menginterpretasikan dampak positif maupun 

dampak negatif dari kegiatan manusia pada sistem bumi dan sumber 

daya alam. 

6. Lingkungan dan Kesehatan 

Menggunakan konsep-konsep dari ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan 

kesehatan untuk menganalisis dan menginterpretasikan dampak 

positif dan negatif dari peristiwa alam dan aktivitas manusia terhadap 

kesehatan manusia. 

7. Lingkungan dan Masyarakat 

Menganalisis interaksi dari faktor keturunan, pengalaman, belajar dan 

pengaruh keputusan sosial dan perubahan sosial bagi lingkungan. 
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Salah satu wujud/ bentuk masyarakat yang memiliki literasi 

lingkungan adalah masyarakat yang berkarakter peduli lingkungan. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat. 

Arche dalam O'Brien berpendapat bahwa tujuan dari literasi 

lingkungan yaitu: 

a. Mengembangkan penyelidikan, investigasi, dan kemampuan analisis 

mengenai lingkungan. 

b. Memperoleh pengetahuan tentang proses lingkungan dan sistem 

manusia. 

c. Mengembangkan keterampilan untuk memahami dan menangani isu-

isu lingkungan. 

d. Melatih tanggung jawab pribadi dan sosial untuk keputusan 

lingkungan. 

Stapp dan Swan dalam McBeth dan Trudi berpendapat bahwa 

seseorang dikatakan memiliki literasi lingkungan apabila (a) mereka 

mencerminkan setidaknya empat kategori pendidikan lingkungan menurut 

konfrensi Tbilisi, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan dan partisipasi 

(perilaku). (b) mereka dapat menangani setidaknya tiga penekanan 
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tematik utama pada pendidikan lingkungan hidup, yaitu alam, masalah 

lingkungan dan solusi yang berkelanjutan untuk masalah dan isu-isu 

lingkungan.
19

 

2. Kepedulian Lingkungan 

Membangun karakter sekolah untuk peduli lingkungan tidak bisa 

dilakukan sendiri oleh guru atau sedikit guru, tapi harus digerakkan bersama 

oleh sistem dan manajemen sekolah. Artinya, harus dibangun melalui program 

sekolah yang disepakati bersama seluruh warga sekolah. Seorang guru sebagai 

pendidik dapat diharapkan untuk tidak hanya menyampaikan materi 

pelajarannya, tetapi juga menyampaikan pendidikan lingkungan yang mampu 

menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Pimpinan 

sekolah harus menggerakkan para guru, karyawan, dan para siswa untuk 

peduli lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan sekolah. 

Kepedulian peserta didik pada lingkungan dapat dibentuk melalui 

budaya sekolah yang kondusif. Budaya sekolah yang kondusif adalah 

keseluruhan latar fisik lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang 

secara produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi tumbuh 

kembangnya karakter peserta didik seperti yang diharapkan. Misalnya 

dengan:
20

 

 

                                                             
19Ibid. 
20 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 156. 
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a. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah; 

b. Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan; 

c. Menyediakan kamar mandi dan air bersih; 

d. Pembiasaan hemat energi; 

e. Membuat biopori di area sekolah; 

f. Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik; 

g. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik; 

h. Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik; 

i. Menyediakan peralatan kebersihan; 

j. Memogramkan cinta bersih lingkungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang merupakan 

penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, atau program 

kegiatan dalam waktu tertentu. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, 

sebab peranan peneliti yang menentukan skenarionya. Untuk itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedang instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subyek penelitiannya secara 

alamiah, tidak menonjol, dan dengan tidak memaksa. Kehadiran peneliti dalam 

penelitian kualitatif ini berperan sebagai pengamat yang mengadakan 

pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada data yang kecil 

sekalipun. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MI Ma’arif Purwantoro yang terletak di 

belakang pasar Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. 

Sekolah tersebut memiliki masalah yang sesuai dengan topik penelitian yaitu 

mengenai literasi lingkungan siswa kelas atas di SD/MI. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek tempat asal data diperoleh dapat berupa bahan 

pustaka, atau orang (informan atau responden). Untuk sumber data 

dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian. Sumber data primer meliputi peserta didik dan tenaga 

kependidikan. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah kepala 

sekolah, guru kelas atas (IV dan V), serta beberapa siswa kelas IV dan V yang 

mewakili sampel kelas atas. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari catatan-catatan, gambar, 

serta dokumen-dokumen resmi untuk melengkapi informasi yang telah 

dikumpulkan melalui pengamatan da wawancara di MI Ma’arif Purwantoro. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

peneliti, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Dalam proses pengumpulan data, instrumen yang digunakan peneliti 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Teknik observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan 

untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian 

atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan 

yang telah dirumuskan.
21

 

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. 

Dalam observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut serta 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat 

atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif (nonparticipatory 

observation) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
22

 

Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi nonpartisipatif 

(nonparticipatory observation), karena peneliti hanya sebagai pengamat saja 

dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang ada di sekolah tersebut. 

                                                             
21 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168. 
22 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 220. 
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Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk menggali data 

tentang pemahaman siswa terhadap lingkungan, bentuk-bentuk literasi 

lingkungan, serta peran (tugas) literasi lingkungan dalam menumbuhkan 

kepedulian lingkungan. 

b. Teknik Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data (responden). Pengumpulan data 

melalui teknik wawancara biasanya digunakan untuk mengungkap masalah 

sikap dan persepsi seseorang secara langsung dengan sumber data. Oleh 

karena itu wawancara dapat dijadikan suatu alat pengumpulan data yang 

efektif karena bersifat fleksibel baik dari segi responden, maupun dari 

pernyataan yang ingin diajukan.
23

 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, karena menggunakan 

kuesioner yang sudah disusun sebelumnya sehingga memiliki standar yang 

sama. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menanyakan daftar 

pertanyaan dalam sebuah kuesioner (bahkan biasanya sudah ada pilihan 

jawabannya). 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk menggali 

data tentang pemahaman siswa terhadap lingkungan, bentuk-bentuk literasi 

                                                             
23 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 66. 
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lingkungan, serta peran (tugas) literasi lingkungan dalam menumbuhkan 

kepedulian lingkungan. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Sifat utama data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya.
24

  

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya apabila ada studi dokumentasinya. 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menggali 

data tentang bentuk-bentuk literasi lingkungan, serta peran (tugas) literasi 

lingkungan dalam menumbuhkan kepedulian lingkungan. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena 

melibatkan data yang bersumber dari tiga teknik yang memerlukan kecermatan. 

Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif adalah suatu alur 

kegiatan yang dilakukan secara bersamaan mencakup reduksi data, penyajian 

                                                             
24 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 165. 
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data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data berlangsung. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan 

pada gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. Proses 

ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir 

penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis data, fungsinya untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

Pengumpulan data 

Penyajian data 

Reduksi data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi, 

peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.
25

 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. Penyajian data merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup 

reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi kelompok. Dalam tahap ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-

tema inti. 

c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Makna-makna yang muncul 

dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaian sehingga validitasnya 

terjamin. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi 

kelemahan sumber data kualitatif yang dianggap kurang dapat dipercaya 

sehingga mempengaruhi hasil ketepatan penelitian. Pengecekan keabsahan data 

                                                             
25Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 129-130. 
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dilakukan dengan 4 kriteria, yaitu: kredibilitas, keteralihan, keterkaitan, dan 

kepastian. 

a. Kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian. 

Kriteria yang dapat digunakan adalah lama penelitian, observasi yang detail, 

triangulasi, peer debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan 

hasil penelitian lain, dan member check. Dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi dan member check. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Sedangkan member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

b. Keteralihan, yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi 

yang lain. 

c. Keterkaitan, yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan 

peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-

konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. 

d. Kepastian, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di 

mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan 

dalam laporan lapangan.
26

 

 

 

 

                                                             
26 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 168-169. 
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8. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan temuan atau jawaban terhadap fokus penelitian yang 

dikajinya. Tahap-tahap penelitian meliputi: 

a. Tahap pralapangan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan sebelum memasuki lapangan. 

Seperti, penyusunan rancangan awal penelitian, pengurusan izin penelitian, 

penjajagan lapangan, interaksi dengan subjek atau informan, serta penyiapan 

piranti pembantu dalam kegiatan lapangan.
27

 

b. Tahap pekerjaan lapangan  

Pada tahap ini, peneliti terjun kelapangan untuk menetukan sumber data dan 

memperoleh data melalui teknik pengumpulan data yang sudah disiapkan 

sebelumnya. 

c. Tahap pasca lapangan 

Dalam tahap ini, peneliti telah mendapatkan data mengenai fokus 

penelitiannya. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan analisis data untuk 

memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa temuan penelitian. 

Setelah mendapatkan hasil dari analisis data, peneliti menyusun laporan 

penelitian yang berisikan sistematika pembahasan mulai dari awal hingga 

diperolehnya temuan penelitian. 

                                                             
27Ibid, 174. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Identitas Sekolah
28

 

Nama sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Purwantoro 

Alamat lengkap : Komplek Masjid Baitul Mukhlisin 

Bangsri - Purwantoro - Wonogiri 

Desa/kelurahan : Bangsri 

Kecamatan : Purwantoro 

Kabupaten/kota : Wonogiri 

Propinsi : Jawa Tengah  

N.S.S : 111233120049 

Nama kepala sekolah : Asykuri S.Pd.I 

No. Telp./HP. : 081326750188 

Status Sekolah : Swasta 

Kelompok Sekolah : Inti 

Tahun Berdiri : 2014 

Kode Pos :    57695 

Jarak  ke Pusat Kecamatan : 0,2 km 

                                                             
28 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 01/D/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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Jarak ke Pusat Otoda : 48 km 

Luas Bangunan : L : 7 m        P : 41 m 

2. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Purwantoro 

Banyaknya warga masyarakat khususnya warga nahdliyin dan 

pengurus-pengurus jam’iyah Nahdlotul Ulama (NU) ataupun pengurus 

banom-banom NU seperti muslimat, dan lain-lain yang menyekolahkan 

anaknya di lembaga yang faham akidahnya berseberangan dengan kita jadi 

dari situ saya (Bp.Askuri) berinspirasi tentang bagaimana untuk 

menyelamatkan generasi-generasi penerus kita nanti,kemudian saya sowan 

pada pak Kyai Sutrisno Yusuf (pengasuh pondok pesantren Sunan Gunung 

Jati) Kismantoro, “Bagaimana bah kok kejadian seperti ini? Mungkin kalau 

jamaah yang sepuh-sepuh bisa kita selamatkan,tapi kalau yang generasi 

penerus kita bagaimana. Kemudian Beliau dawuh begini,yasudah dirikan 

Madrasah Ibtida’iyah (MI) saja. Saya pun sebagai santri hanya bisa sendiko 

dawuh (patuh) pada perintah Kyai. Pada waktu itu, harapan saya nama MI 

yang akan didirikan nanti adalah MI Sunan Gunung Jati. Tapi tidak 

dikehendaki oleh kyai, sehingga saya berfikir  lagi untuk memberi nama 

MI ini. Dan pada akhirnya kyai memberikan saran agar di beri nama MI 

Ma’arif saja. 

Beberapa minggu kemudian saya mengumpulkan para tokoh 

masyarakat, tokoh agama, pengurus-pengurus NU untuk berunding 
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bersama membahas tentang rencana yang akan di dirikan MI Ma’arif di 

Purwantoro ini. Kemudian terkait tempatnya kita juga ada perselisihan, 

akan di tempatkan dimana, karena belum memiliki tempat sementara, dan 

sebagainya, tanahpun juga belum ada. Akhirnya dengan mengucap 

bismillah kita memberanikan diri sowan pada ta’mir masjid yang ada di 

belakang pasar Purwantoro, dan beliau memberikan izin agar kami bisa 

menggunakan area disebelah masjid yaitu yang dijadikan tempat parkir 

yang berukuran sekitar 5x5 untuk kita jadikan kelas sementara. Kemudian 

saya renovasi ringan dengan membeli kasibot dan saya tutup, kemudian 

kami juga menggunakan ruang tempat pandoso/keranda untuk ruang kantor 

dengan memindah kerandanya. 

Tahun ajaran baru yaitu sekitar bulan Juli 2013, kami menerima 14 

siswa dan berjalan dalam setahun pertama. Walaupun pada saat itu izin 

operasional belum turun, sambil berjalan kita juga melobi-lobi pada 

masyarakat barangkali ada yang ingin mewakafkan tanahnya untuk 

pembangunan MI. Alhamdulillah beliau mbah haji Sholeh mau 

mewakafkan tanahnya, kemudian sebelah baratnya yaitu atas nama bapak 

Sukiman juga mau mewakafkan tanahnya, serta di sebelah utaranya yaitu 

kyai Musa juga mewakafkan tanahnya, jadi terdapat 3 bidang tanah yang 

saling berdekatan yang menjadi milik MI Ma’arif nantinya, yang masih 

dalam proses pelepasan tanah wakaf. 
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Pada tanggal 21 Maret 2014 mulailah pengerjaan gedungnya 

dengan menebangi pohon-pohon jati yang ada di tanah wakaf tersebut, 

yang nantinya akan dijadikan kusen-kusen, penebangan dan lain-lainnya 

selesai sekitar tanggal 25 Maret 2014 sekaligus perapiannya. Pada tanggal 

31 Maret 2014 kita mulai peletakan batu pertama dengan mendatangkan 

dari Kementrian Agama, UPT, badan masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan 

dewan-dewan. Sebelum kami mendirikan bangunan ini, saya ditanya oleh 

para tokoh-tokoh sesepuh agama, “kamu punya dana berapa akan 

mendirikan MI?”, kemudian saya jawab “saya tidak punya dana sama 

sekali”. “Lalu bagaimana kamu akan mendirikannya?” beliau bertanya lagi, 

kemudian saya menjawab “dananya akan dicari sambil berjalan”. Karena 

saya punya tekad dan dikejar oleh waktu perizinan yang syaratnya harus 

punya 3 lokal tanah, jadi saya berfikir bagaimanapun caranya harus 

terwujud, sehingga saya kemudian membuat proposal pengajuan dana yang 

saya gandakan menjadi 7 jilid yang akan disebarkan pada para masyarakat 

dan donatur. Namun proposal itu hanya duduk manis saja diatas meja dan 

tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Tapi alhamdulillah atas ridho 

Allah SWT, bantuan silih berganti dan terus berdatangan seperti, pasir, 

semen, koral, uang, dan lain-lain. Akhirnya saya sebagai pengelola saya 

harus mengelola kehiatan di sekoah dan juga di pembangunan. Pengurus 

MWC saat itu sama sekali tidak tau bagaimana caranya mendapatkan 

semua ini baik dari tanahnya sampai materialnya karena memang teman-
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teman MWC sudah sering mengeluarkan uang untuk kegiatan yang 

lainnya, sehingga untuk sekarang sulit bergerak dalam mencarikan dana 

untuk pembangunan MI. 

Setelah pondasi selesai, kita harus menggali tanah didepan yang 

tinggi untuk ditempatkan pada bagian depan pondasi yang dalam (diuruk). 

Material saat itu belum bisa masuk karena jalannya belum ada, sehingga 

kita harus gotong royong untuk membawa materialnya masuk ke dalam 

dengan menggunakan angkong. Setelah semuanya selesai, kita berfikir lagi 

atapnya menggunakan apa dan apa yang akan digunakan karena memang 

belum ada sama sekali. Kemudian kita punya teman kontraktor baja ringan 

dan coba kita tembung. “Pak, saya punya proyek pembangunan tapi 

dananya belum ada bagaimana?”, beliau menjawab “kita siap”. Akhirnya 

setuju semuanya dan kita mencicil untuk baja ringannya sampai 1 tahun 

lebih baru lunas senilai 35 juta. Kemudian untuk gentingnya dari produk 

sendiri yang sebagian beli sebagiannya lagi subsidi dari pengrajinnya. 

Ketika bulan puasa kita pemasangan baja ringan, dan juga kita 

kedatangan Tim Verifikasi dari Tanwi terkait izin operasional dari 

tanahnya, gedung, dan lain-lain. Beliau-beliau berkata “Yang penting 

jadikan gedungnya dahulu!” saya jawab “Siap pak, karena target saya 

puasa selesai”. Setelah itu, genting datang dan sehabis sholat tarawih kami 

beserta masyarakat kerja bakti untuk memasang genting. Namun akhirnya 

harus dirubah karena pemasangan genting pada malam hari tidak bisa 
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lurus. Setelah lebaran tepatnya di bulan Juli 2014, kita bisa menerima 

peserta didik baru di tahun yang ke-2. 

Pada tahun ke-3, ternyata siswanya melebihi 1 kelas, sedangkan 

kita hanya memiliki cadangan 1 kelas, sehingga anak-anak harus kembali 

ke kelas darurat yang ada di atas dekat masjid beserta ruang kantornya. Jadi 

kelas yang ada adalah kelas 1A, 1B, IIA, IIB, dan kelas III yang ada di 

kelas darurat. Kemudian pada tahun berikutnya kita juga bingung dan 

berfikir lagi karena kelas kita kurang, akhirnya kita tambah lagi dengan 

membangun 3 lokal, sehingga sekarang baru terdapat 9 kelas yang salah 1 

kelasnya masih gabung dengan kantor guru, jadi sampai sekarang 

kebutuhan dan perlengkapan sekolah belum tercukupi. Masyarakat sampai 

sekarangjuga masih bertanya-tanya tentang siapa yang membangun MI ini, 

jawabannya adalah Wallahu alam hanya Allah yang mengetahuinya, karena 

memang tidak ada donatur tetap. Jika Allah sudah berkehendak apapun 

bisa terwujud.
29

 

3. Letak Geografis MI Ma’arif Purwantoro 

MI Ma’arif Purwantoro berada di Dusun Wates Wetan, Desa 

Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa 

Tengah. MI Ma’arif Purwantoro ini terletak dilokasi yang secara geografis 

cukup strategis, karena terletak di jalan belakang pasar Purwantoro, dan 

                                                             
29 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 02/D/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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bersebelahan dengan masjid, sehingga memudahkan bagi para siswa, orang 

tua, dan masyarakat lain untuk mendatangi MI Ma’arif Purwantoro ini. 

Dukungan transportasi yang cukup mudah dan juga adanya sistem 

antar jemput yang telah disediakan oleh sekolah serta publikasi sekolah 

yang relatif meluas dan merata di masyarakat Purwantoro dan sekitarnya, 

maka MI Ma’arif Purwantoro ini diminati oleh anak-anak dan orang tua 

yang berada di sekitar radius 15 km dari MI Ma’arif Purwantoro. Adanya 

kondisi geografis yang cukup strategis  ini menyebabkan para peminat 

semakin meningkat setiap tahunnya. 

Dalam analisis ke depan berdasarkan letak geografisnya MI Ma’arif 

Purwantoro ini akan menjadi sekolah tujuan dari bebeberpa daerah, 

terutama dari Kecamatan Purwantoro, Bangsri, Bulukerto, Biting, Sigereng 

dan daerah-daerah lain sekitarnya. Apalagi seiring dengan perkembangan 

geografis dan demografis yang akan berkembang secara cepat pada periode 

mendatang, maka  MI Ma’arif Purwantoro ini menjadi sangat ideal dan 

dapat bersaing dengan sekolah formal lainnya. 

4. Visi dan Misi MI Ma’arif Purwantoro
30

 

a. Visi 

Terbentuknya generasi qur’ani, berprestasi, mandiri, beraqidah 

Ahlussunah wal Jama’ah. 

 

                                                             
30 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 03/D/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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b. Misi 

1) Menyelenggarkan pendidikan berlandaskan kepada nilai-nilai Al-

Qur’an dengan mengutamakan kualitas layanan peserta didik dan 

mutu lulusan dengan niat ibadah dalam rangka mencari ridla Allah 

SWT. 

2) Membiasakan dan mengamalkan nilai keagamaan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3) Meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis, dengan 

mengembangkan dan meningkatkan apresiasi dan kreasi seni, 

olahraga, serta membangun budaya sekolah yang kompetitif dan 

produktif. 

4) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik di 

bidang kognitif, efektif psikomotor yang mengarah pada 

penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

5) Mengefektifkan pembelajaran dan mengoptimalkan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

5. Struktur Organisasi MI Ma’arif Purwantoro 

Susunan organisasi merupakan bagian-bagian yang berhubungan 

dengan kekuasaan serta tanggung jawab keseluruhan susunan organiasasi. 

Dalam penyusunan struktur organisasi diadakan suatu pembagian tugas 
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yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dengan 

kemampuan masing-masing anggota, agar tugas yang dibebankan mampu 

dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi di MI Ma’arif Purwantoro 

dapat dilihat pada lampiran.
31

 

6. Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan di MI Ma’arif Purwantoro ini adalah 

untuk yang kelas 1 dan IV sudah menggunakan Kurikulum 2013 (K13), 

sedangkan untuk kelas II, III, dan V masih menggunakan kurikulum KTSP 

7. Keadaan Guru dan SiswaMI Ma’arif Purwantoro 

a. Keadaan guru  

Tenaga pendidik dan pelaksanaan pendidikan di MI Ma’arif 

Purwantoro yang kelembagaannya tidak bisa terlepas dari Pondok 

Pesantren Sunan Gunung Jati Kismantoro, tenaga pendidiknya cukup 

banyak. Pada tahun ini latar belakang pendidikan para pendidiknya 

mayoritas adalah yang sudah bergelar S1 dari lulusan IAIN Ponorogo 

yang rumahnya berada di sekitar area Purwantoro, dan sebagian 

pendidiknya juga merupakan alumni Pondok Pesantren Sunan Gunung 

Jati yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Purwantoro. Dalam 

rangka meningkatkan mutu bagi lembaga tersebut anak didik pada 

umumnya para pendidik yang belum sarjana melanjutkan studinya di 

                                                             
31 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 04/D/20-09/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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perguruan tinggi cabang Surakarta yang bernama UNU (Universitas 

Nahdlotul Ulama) yang kebetulan juga bertempat di MI Ma’arif 

Purwantoro, karena belum memiliki gedung sendiri. 

Adapun jumlah tenaga pengajar di MI Ma’arif Purwantoro pada 

tahun pelajaran 2017/ 2018 jumlah guru di lembaga ini sebanyak 24 

dengan rincian 7 guru laki-laki dan 17 guru perempuan.
32

 

b. Keadaan siswa 

Siswa di MI Ma’arif Purwantoro ini berasal dari berbagai 

kalangan, ada yang berada di kalangan menengah ke atas, juga ada yang 

berada di kalangan menengah ke bawah. Mayoritas siswanya tinggal di 

daerah sekitar Purwantoro, sehingga lebih mudah menjangkau lokasi 

sekolah. 

Jumlah siswa di MI Ma’arif Purwantoro pada tahun pelajaran 

2017/2018 adalah 258 siswa, yang terdiri dari 140 siswa laki-laki dan 

117 siswa perempuan.
33

 

8. Keadaan Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Purwantoro
34

 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah lembaga 

pendidikan akan sangat diperlukan untuk membantu suksesnya 

pelaksanaan proses kegiatan belajar, yang akhirnya akan sangat 

                                                             
32 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 05/D/05-10/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
33 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 06/D/05-10/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
34 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 05/D/05-10/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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menentukan dan mempengaruhi keberhasilan sebuah lembaga dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. 

MI Ma’arif Purwantoro telah memiliki gedung milik sendiri dengan 

luas L : 7 m, P : 41 m memiliki masjid yang letaknya dekat dengan 

madrasah yang bernama Masjid Baitul Mukhlisin yang digunakan untuk 

sholat Dhuha serta sholat Dhuhur secara berjamaah setiap harinya. 

Madrasah ini juga memiliki arena olahraga, yaitu di halaman madrasah. 

Madrasah ini juga memiliki perpustakaan sendiri, yang buku-

bukunya berasal dari donatur, guru-guru, bahkan dari siswa sendiri yang 

menginventariskan bukunya untuk perpustakaan di madrasah. MI Ma’arif 

Purwantoro ini juga menyediakan sarana transportasi untuk antar jemput 

siswa yang jaraknya lumayan jauh dari madrasah, serta mungkin 

orangtuanya memiliki kesibukan sehingga tidak bisa mengantar dan 

menjemput anaknya. 

Bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi juga disediakan 

beasiswa dari madrasah, serta jika ada yang ingin mondok madrasah juga 

menyediakan asrama pondok pesantren. 

 

B. Deskripsi Khusus 

1. Literasi Lingkungan Siswa di MI Ma’arif Purwantoro 

Sesuai perkembangan zaman di era modern ini, lembaga formal mulai 

merencanakan program literasi untuk siswanya. Terutama literasi membaca 
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sudah dapat diaplikasikan di lembaga-lembaga sekolah ataupun madrasah, 

sehingga siswa dapat gemar membaca sejak dini agar semakin luas 

pengetahuannya. Tercapainya gerakan literasi sekolah ini di dukung oleh para 

guru dan sarana yang dapat menunjang keberhasilannya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah MI Ma’arif Purwantoro yaitu Bapak 

Asykuri pada Rabu, 25 April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Dengan cara anak-anak secara bersama-sama sebelum pelajaran dimulai diharuskan 

membaca buku bebas (cerita, sejarah, dan lain-lain), yang mana bukunya bisa 

membawa sendiri dari rumah dan juga sudah disiapkan oleh sekolah.35 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV yaitu Ibu Chusnul 

Khotimah pada Senin, 30 April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Memang dulu pernah ada program literasi 15 menit diawal pelajaran, lalu diganti 

dengan baca tulis Al-Qur’an karena masih banyak anak-anak yang belum lancar 

dalam membaca Al-Qu’an.36 

 

Literasi ini tidak hanya berbicara tentang gerakan membaca saja, 

namun terdapat juga literasi lingkungan yang membahas tentang kesadaran 

siswa, bagaimana siswa bertindak, serta apa yang siswa lakukan dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV yaitu Ibu Chusnul 

Khotimah pada Senin, 30 April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Menurut saya, literasi lingkungan adalah kemampuan manusia untuk menerapkan 

dan mengamalkan ilmu lingkungan yang telah dimiliki, atau bisa juga diartikan 

sebagai cara manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup di sekitarnya.37 

 

                                                             
35 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian  ini. 
36 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/30-04/2018 dalam  lampiran penelitian  ini. 
37 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/30-04/2018 dalam  lampiran penelitian  ini. 
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Kondisi lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro sudah cukup terawat 

karena juga dibantu oleh tukang kebun, serta sudah ada jadwal piket untuk 

masing-masing kelas serta ruang guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Sekolah MI Ma’arif Purwantoro yaitu Bapak Asykuri pada Rabu, 25 

April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Di sekolah ini sudah ada tukang kebunnya  untuk membersihkan lingkungan sekolah, 

dan  juga sekaligus sebagai petugas lalu lintas di pagi dan siang hari ketika anak-anak 

akan masuk dan pulang sekolah, serta sudah ada jadwal piket untuk kelas dan juga 

ruang guru.
38

 

 

Literasi lingkungan siswa juga dapat dilihat dari sikap siswa yang 

melibatkan siswa dalam mata pelajaran IPA serta PPKN misalnya dalam 

bentuk kesadaran siswa dalam kebersihan lingkungan, piket harian, kerja 

bakti bersama, dan lain sebagainya. 

Siswa yang khususnya kelas atas yaitu kelas 4 dan 5, mayoritas sudah 

memahami serta menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah, 

karena selain mereka sudah dewasa, mereka juga sudah dapat berfikir secara 

rasional bahwa jika lingkungan sekolah tidak terjaga dan terawat dengan 

baik, maka akan berakibat buruk baik terhadap dirinya ataupun terhadap 

orang lain. Sehingga siswa sudah mampu berfikir dampak kedepannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswi MI Ma’arif 

Purwantoro yaitu saudara Khamid kelas V pada hari Senin, 17 Desember 

2018, diperoleh informasi sebagai berikut: 

                                                             
38 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian  ini. 
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Sebagian sudah menyadari dan sebagian lagi belum menyadari, seperti masih ada 

yang membuang sampah sembarangan dan juga ada yang memainkan sepatunya 

sehingga terkena tempat sampah dan akhirnya berserakan dimana-mana. Namun guru 

juga sudah memberi peraturan dan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan 

jika guru tersebut mengetahuinya atau ada siswa yang melaporkannya.39 

 

2. Bentuk-bentuk Literasi Lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro 

Wonogiri 

bentuk-bentuk literasi lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro adalah 

dengan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pembelajaran 

1) Membaca 

Dalam madrasah ini sudah dijelaskan bahwa siswa 

dibiasakan untuk membaca sekitar 10-15 menit sebelum pelajaran 

dimulai. Sehingga siswa yang kurang mampu dalam membaca akan 

lebih bisa untuk berlatih dalam membaca, serta siswa juga bebas 

untuk memilih bacaan mereka sendiri baik yang dibawa dari rumah 

ataupun yang tersedia di sekolah. 

Maka dari budaya literasi tersebut memang siswa akan 

semakin banyak pengetahuan karena sering membaca, namun disisi 

lain bacaan tersebut kurang menguntungkan karena bukan hanya 

buku pelajaran saja sehingga ilmu siswa tentang materi 

pelajarannya hanya standar saja dan tidak bertambah. 

 

                                                             
39 Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/17-12/2018 dalam  lampiran penelitian  ini 
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2) Berinteraksi dengan lingkungan 

Di sekolah ini telah diadakan suatu kegiatan yang sangat 

cinta terhadap lingkungan seperti menanam bunga, pohon-pohon, 

serta tanaman-tanaman lain di sekitar sekolah. Tujuannya adalah 

agar siswa lebih nyaman dalam belajar serta lebih indah untuk 

dipandang mata. 

Serta keterlibatan siswa dalam penanaman pohon di area 

sekolah, dengan bimbingan guru serta tanaman-tanaman yang 

dibawa siswa masing-masing dari rumah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu Bapak Asykuri pada hari 

Rabu, 25 April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Kegiatan yang telah dilakukan adalah diantaranya piket harian baik di 

kelas maupun di kantor, kerja bakti yang dilakukan pada hari jum’at 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Penanaman pohon di 

area sekolah dengan pot-pot yang telah disediakan dan siswa membawa 

tanaman sendiri dari rumah. Kadang juga para guru mengajarkan siswa-

siswa untuk membuat karya dari barang-barang bekas yang sudah tidak 

terpakai dan dijadikan sesuatu yang berharga dan berguna.40 

 

Dari kegiatan tersebut, kebersihan lingkungan siswa 

semakin terjaga misalnya kebersihan udara siswa karena dengan 

adanya menanam tanaman, bunga-bunga diarea sekitar sekolah 

untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, agar udara 

di sekolah semakin sejuk, segar, dan terlihat tampak indah sehingga 

proses belajar juga semakin senang. 

                                                             
40 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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Siswa juga melakukan kerja bakti dalam membersihkan 

seluruh area lingkungan baik, ruang kelas maupun luar kelas, serta 

membakar sampah bersama-sama, bergotong-royong memindahkan 

batu-batu atau sesuatu yang merusak pemandangan lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswi MI 

Ma’arif Purwantoro yaitu saudari Alfiatul kelas IV pada hari Senin, 

17 Desember 2018, diperoleh informasi sebagai berikut: 

Dengan melakukan kerja bakti, piket harian secara teratur dan senang 

hati, serta selalu menata ruang kelas dengan baik.41 

 

b. Tindakan 

Siswa diajarkan untuk menanam tanaman di lingkungan 

madrasah, yang mana tanaman itu mereka membawa sendiri dari rumah 

yang kemudian ditanam di area madrasah, agar terlihat lebih asri dan 

nyaman untuk proses pembelajaran.  Namun dalam hal pembuangan 

akhir sampah masih belum teratasi dan belum diolah dengan baik, 

karena terbatasnya waktu dan belum ada guru yang dapat mengelolanya 

menjadi suatu yang bermanfaat. Sehingga untuk sementara hanya 

dengan membakarnya saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Sekolah MI Ma’arif Purwantoro yaitu Bapak Asykuri pada 

Rabu, 25 April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Dalam hal pembuangan sampah terutama untuk sampah plastik, sementara 

dibakar karena daerah Purwantoro ini belum ada daur ulang sampah sehingga 
solusi terbaiknya adalah dibakar, walaupun ada sedikit pencemaran udara.42 

                                                             
41 Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/13-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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Kebersihan lingkungan madrasah harus di mulai sejak dini, di 

mulai dari diri sendiri seorang siswa terlebih dahulu, yang kemudian 

harus di dukung oleh madrasah dan juga tenaga pendidiknya. Literasi 

lingkungan siswa ini mencakup dari pengetahuan siswa, sikap siswa, 

serta solusi yang siswa lakukan dalam menghadapi masalah lingkungan 

yang ada di madrasah. 

Walaupun sudah seperti itu, anak-anak masih belum sepenuhnya 

menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan, seperti masalah yang 

terjadi di lingkungan MI Ma’arif yaitu seperti menjaga kebersihan 

kamar mandi, yang pada akhirnya harus dibantu oleh tukang kebun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV yaitu Ibu Chusnul 

Khotimah diperoleh informasi sebagai berikut: 

Permasalahan lingkungan yang terjadi di MI ini selain tentang pengelolaan 

sampah, juga tentang kebersihan kamar mandi, anak-anak pasti malas sekali 

membersihkan kamar mandi, karena bau, tidak terawat, dan lain sebagainya. 

Hal itu karena mereka tidak mau membersihkannya sehingga kami para guru 

melibatkan tukang kebun untuk membantu anak-anak dalam membersihkan 
kamar mandi.43 

 

3. Peran (tugas) Literasi Lingkungan dalam Menumbuhkan Kepedulian 

Lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri 

Peran (tugas) literasi lingkungan yang telah dilakukan di MI Ma’arif 

Purwantoro untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan bagi siswa sudah 

                                                                                                                                                                              
42 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/25-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
43 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/30-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
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berjalan, namun belum secara maksimal karena masih minimnya kesadaran 

siswa terhadap lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali 

kelas V yaitu Ibu Niningsih pada hari Kamis, 13 September 2018 diperoleh 

informasi sebagai berikut: 

Pembiasaan siswa untuk menyapu dan membersihkan kelas, selain itu ada juga 

tukang kebun yang membantu membersihkan lingkungan sekitar sekolah, toilet, dan 

lain-lain.44 

 

Jadi dengan pembiasaan secara terus menerus pasti akan 

meminimalisir pencemaran yang terjadi dilingkungan sekolah, jika siswa 

beserta guru serta pembantu sekolah dapat bekerjasama dalam menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah. 

MI Ma’arif Purwantoro ini juga mengadakan kerja bakti yang di ikuti 

oleh seluruh siswa dan juga guru dengan membersihkan area lingkungan 

madrasah seperti, mencabut rumput, menyapu halaman, membersihkan ruang 

kelas, membakar sampah, membersihkan masjid, dll yang dilaksanakan setiap 

2 minggu sekali/kondisional saja.
45

 

Dengan adanya kegiatan budaya kebersihan lingkungan seperti piket 

harian, kerja bakti serta membuang sampah pada tempatnya akan 

menumbuhkan rasa peduli, cinta terhadap lingkungan sekolah serta 

menjadikan lingkungan sekolah lebih terawat, nyaman untuk proses 

pembelajaran sehari-hari dan juga sangat baik untuk kesehatan siswa maupun 

seluruh komponen yang ada di sekolah. 

                                                             
44 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/13-04/2018 dalam  lampiran penelitian ini. 
45 Lihat transkrip observasi nomor: 01/O/25-04/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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Madrasah ini juga memiliki guru-guru yang cukup kreatif yang 

mengajarkan siswanya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dengan 

memanfaatkan barang-barang yang mudah diperoleh atau yang ada di alam 

sekitar madrasah, seperti: membuat sapu lidi dari daun kelapa, membuat 

kemoceng dari rafia, membuat hewan atau yang lainnya dari tanah liat, dll. 

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 

25 April 2018.
46

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu siswa yaitu Khamid siswa 

kelas V MI tersebut pada hari Senin, 17 Desember 2018 diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

Kegiatan yang telah dilakukan di MI adalah antara lain piket harian, kerja bakti, serta 

adanya para guru yang memiliki ide untuk membuat suatu karya misalnya membuat 

hewan dari tanah liat, membuat kemoceng dari rafia, dan sebagainya.47 

 

Secara umum dalam pelaksanaan literasi lingkungan siswa  di MI 

Ma’arif Purwantoro ini pasti memiliki beberapa masalah yang begitu berarti, 

maka dari itu terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung serta 

penghambat terlaksananya literasi lingkungan ini. 

a. Faktor Pendukung 

Ada beberapa faktor yang mendukung dalam program literasi 

lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan wali kelas V yaitu Ibu Niningsih pada hari Kamis, 13 September 

2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

                                                             
46 Lihat transkrip observasi nomor: 02/O/25-04/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
47  Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/13-04/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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Dengan adanya motivasi, semangat, serta tindakan nyata dari para Guru serta 

dari siswa untuk menerapkan literasi lingkungan ini.48 

 

Salah satu usahanya adalah dengan memotivasi siswa, serta diberi 

bentuk tindakan nyata agar para siswa dapat mencontohnya, sehingga 

dengan perlahan akan tumbuh dalam diri siswa itu rasa cinta terhadap 

lingkungannya. 

b. Faktor Penghambat 

Sedangkan faktor yang menghambat terlaksananya literasi 

lingkungan siswa di MI Ma’arif Purwantoro seperti hasil wawancara 

dengan wali kelas IV yaitu Ibu Chusnul Khotimah pada hari Senin, 30 

April 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: 

Faktor penghambatnya antara lain yaitu yang pertama faktor waktu, sebab 

waktu dari jam 07.00-12.50 itu sudah penuh untuk jadwal kegiatan belajar 

mengajar, sehingga kurang/kadang tidak tersedia waktu untuk memperhatikan 

lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kurangnya minat serta kesadaran siswa 

untuk memperhatikan dan menjaga lingkungannya.49 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas V yaitu Ibu 

Niningsih pada hari Kamis, 13 September 2018 diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

Faktor yang menghambat literasi lingkungan diantaranya adalah karena 

kurangnya tenaga pustakawan, serta buku-buku penunjang lingkungan yang 

kurang memadai.50 

 

Salah satu faktor penghambat literasi lingkungan siswa di MI 

Ma’arif Purwantoro adalah seperti kurangnya kesadaran siswa terhadap 

lingkungannya. Hal ini terbukti dengan tempat pembuangan sampah 

                                                             
48 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/13-04/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
49 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/30-04/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
50 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/13-09/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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yang kurang memadai, kamar mandi yang belum terjaga kebersihannya. 

Hal ini sesuai dengan observasi peneliti pada hari Senin, 25 April 

2018.
51

 

 

                                                             
51 Lihat transkrip observasi nomor: 03/O/25-04/2018 dalam lampiran penelitian ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Setelah data yang diketahui sebagaimana yang peneliti sajikan pada deskripsi 

data diatas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini yaitu menganalisis data-data 

yang terkumpul dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu menerangkan 

keadaan dengan menggunakan kata-kata secara terperinci sebagai berikut: 

A. Literasi Lingkungan Siswa di MI Ma’arif Purwantoro 

Penerapan literasi lingkungan siswa di MI Ma’arif Purwantoro memang 

harus diterapkan pada siswa sejak sekarang, apalagi bagi siswa kelas atas yang 

seharusnya sudah memahami pentingnya menjaga lingkungan sekolah dan 

sekitarnya, agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan 

nyaman. Literasi lingkungan dapat dipahami juga sebagai pengetahuan, 

kesadaran, kepekaan dan tanggung jawab pengaruh aktivitas individu terhadap 

sumber daya alam.
52

 Literasi lingkungan ini membahas tentang kesadaran siswa, 

bagaimana siswa bertindak, serta apa yang siswa lakukan dalam menghadapi 

permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Wali Kelas 4 Ibu 

Khusnul Khotimah, menjelaskan bahwa literasi lingkungan adalah manusia untuk 

menerapkan dan mengamalkan ilmu lingkungan yang telah dimiliki, atau bisa 

                                                             
52

 http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JF/article/view/1857/pdf. Diakses pada tanggal 24 

Desember 2017 pukul 14.00 WIB. 

http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JF/article/view/1857/pdf
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juga diartikan sebagai cara manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup di 

sekitarnya. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa di MI Ma’arif 

Purwantoro ini literasi lingkungannya belum berjalan dengan maksimal, karena 

belum adanya pengelolaan yang tepat tentang lingkungan, serta kurangnya waktu 

untuk memperhatikan serta menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi, dan 

nyaman. Waktu seluruhnya telah digunakan untuk proses belajar mengajar, dari 

mulai jam 07.00 – 13.00 WIB. Dari pihak sekolah juga belum bisa menangani 

masalah lingkungan yang ada, karena keterbatasan pengetahuan para guru, waktu 

yang belum ada, serta peralatan yang belum memadai terkait dengan masalah 

pengelolaan sampah, tidak hanya di MI Ma’arif saja melainkan diseluruh daerah 

Purwantoro. Jadi hanya bisa ditangani sesuai dengan kemampuan saja. Adanya 

tkang kebun di madrasah juga sangat membantu dalam kebersihan lingkungan, 

baik untuk membersihkan toilet-toilet, membakar sampah, juga untuk mengatur 

lalu lintas ketika akan masuk dan keluar sekolah, karena dekat dengan jalan raya. 

Jika dilihat dari segi kompetensi dibidang lingkungan dalam mata pelajaran 

IPA dan juga PPKN, untuk kelas atas sudah dapat mencapai nilai standar, 

sehingga dari segi teori lingkungan siswa kelas atas sudah mengetahui dan 

memahami bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, baik di rumah, di 

masyarakat, dan terutama di lingkungan sekolah. Hanya tinggal penerapannya 

saja dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pembiasaan. 
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B. Bentuk-bentuk Literasi Lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri 

Meskipun ada perbedaan definisi dan komponen literasi lingkungan, solusi 

untuk mengatasi masalah lingkungan adalah dengan mengembangkan 

masyarakat yang melek lingkungan, berperilaku dengan cara yang lebih 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sebuah perilaku dianggap yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan ketika tindakan individu atau kelompok 

menganjurkan penggunaan secara berkelanjutan atau efisien terhadap sumber 

daya alam. 

Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa di MI Ma’arif 

Purwantoro Wonogiri ini bentuk-bentuk literasinya yaitu: 

1. Pembelajaran 

Dalam hal pembelajaran ini di MI tersebut sudah membiasakan budaya 

membaca, yang sudah berjalan dengan baik serta dapat menumbuhkan minat 

baca siswa sejak dini, tapi sebaiknya lebih difokuskan pada membaca materi 

pelajaran sekolah agar siswa lebih memahami pelajarannya dengan baik. 

Selanjutnya yaitu berinteraksi dengan lingkungan, siswa sudah tampak 

rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya serta menjaga kondisi 

lingkungannya yaitu dengan selalu senang hati dan bekerja sama dalam 

melakukan kerja bakti, menanam bunga-bunga, pohon, serta tanaman lainnya 

diarea sekolah sehingga semakin membuat sekolah indah dan nyaman untuk 

belajar. 
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2. Tindakan 

Siswa dibiasakan untuk peduli terhadap lingkungan dengan berupa 

tindakan secara langsung, seperti membuang sampah pada tempatnya serta 

mengkondisikan tempat pembuangan sampah agar tidak mencemari 

lingkungan sekolah. Dalam hal ini solusi terbaiknya adalah dengan dibakar 

karena belum ada daur ulang samaph di daerah tersebut. 

Sebagian siswa juga sudah mampu mengatasi masalah lingkungan 

yang terjadi, namun masih ada juga yang belum memahaminya, seperti 

contohnya dalam hal kebersihan toilet sekolah, siswa lebih mengandalkan 

pada petugas kebersihan/tukang kebun untuk membersihkannya. Siswa masih 

sulit untuk tergugah hatinya dalam menjaga kebersihan khususnya toilet. 

Maka tugas guru adalah selalu mengingatkan dan membiasakan siswa untuk 

menjaga kebersihan toilet dengan benar dan senang hati demi kebaikan siswa 

juga seluruh komponen yang ada di sekolah. 

 

C. Peran (tugas) Literasi Lingkungan dalam Menumbuhkan Kepedulian 

Lingkungan Siswa di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri 

Salah satu wujud/ bentuk masyarakat yang memiliki literasi lingkungan 

adalah masyarakat yang berkarakter peduli lingkungan. Karakter merupakan 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 
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pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Arche dalam O'Brien berpendapat bahwa tujuan dari literasi lingkungan 

yaitu: 

e. Mengembangkan penyelidikan, investigasi, dan kemampuan analisis 

mengenai lingkungan. 

f. Memperoleh pengetahuan tentang proses lingkungan dan sistem manusia. 

g. Mengembangkan keterampilan untuk memahami dan menangani isu-isu 

lingkungan. 

h. Melatih tanggung jawab pribadi dan sosial untuk keputusan 

lingkungan. 

Stapp dan Swan dalam McBeth dan Trudi berpendapat bahwa seseorang 

dikatakan memiliki literasi lingkungan apabila (a) mereka mencerminkan 

setidaknya empat kategori pendidikan lingkungan menurut konfrensi Tbilisi, 

yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan dan partisipasi (perilaku). (b) mereka 

dapat menangani setidaknya tiga penekanan tematik utama pada pendidikan 

lingkungan hidup, yaitu alam, masalah lingkungan dan solusi yang berkelanjutan 

untuk masalah dan isu-isu lingkungan.
53

 

                                                             
53 Hefi Afizena Elvazia. Perbandingan Literasi Lingkungan Dan Sikap Peduli Lingkungan 

Siswa Sekolah Adiwiyata Dengan Siswa Sekolah Non Adiwiyata Di Kabupaten Pringsewu. 

http://digilib.unila.ac.id/28663/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. Diakses 

pada tanggal 16 Januari 2018 pada pukul 16.45 WIB. 
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Berdasarkan deskripsi data dalam BAB IV bahwa di MI Ma’arif 

Purwantoro ini telah melakukan beberapa tugasnya  untuk meminimalisir 

masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekolah dengan kepedulian 

lingkungan siswa  melalui budaya sekolah yang kondusif, diantaranya adalah 

pembiasaan menyapu atau piket harian setiap pagi yang juga dengan dampingan 

guru, yang meliputi membersihkan kelas, menata meja dan kursi, membuang 

sampah di depan kelas serta membersihkan ruang guru atau kantor. Kegiatan ini 

sudah berjalan dengan baik dan tertib untuk kelas atas, karena mereka sudah 

besar dan sudah menyadari pentingnya kebersihan lingkungan kelas dan 

sekitarnya. Upaya selanjutnya yang telah dilakukan adalah kerja bakti 

membersihkan seluruh bagian sekolah, yang meliputi toilet, halaman depan, 

halaman belakang, membersihkan tanaman dan menyiraminya, kegiatan ini 

dilakukan secara kondisional saja dan diikuti oleh seluruh komponen-komponen 

yang ada di sekolah seperti guru, siswa juga kepala sekolah, sehingga mereka 

semua dapat bekerja sama dalam membersihkan lingkungan agar terlihat lebih 

nyaman dan enak dipandang. 

Di MI ini juga terkadang mengadakan kegiatan seperti membuat sesuatu 

dari barang-barang yang ada di lingkungan sekitar, misalnya guru mengajarkan 

siswa membuat sapu lidi dari daun kelapa, membuat kemoceng dari rafia, 

membuat bros dari kain flanel atau kain perca, dan lain sebagainya, dengan 

kegiatan seperti ini dapat membuat siswa mandiri dan berkreasi sesuai dengan 

imajinasinya dan keinginannya serta juga dapat membuat siswa tidak merasa 
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bosan dan sedikit bisa merasakan refreshing sejenak dari kegiatan belajar 

mengajar. Dengan kerajinan seperti tersebut, maka siswa juga dapat belajar untuk 

menjadi pengusaha yang dapat menghasilkan karya sendiri, dan bernilai guna. 

Dalam upaya untuk menanamkan literasi lingkungan siswa di MI ini, tentu 

saja ada hal-hal yang dapat mendukung, serta dapat menghambat tercapainya 

literasi lingkungan ini. Hal yang mendukung literasi lingkungan diantaranya 

adalah seperti pembiasaan dan motivasi dari para guru, serta kesadaran dari siswa 

yang ingin menjaga kondisi lingkungannya. Kemudian hal yang dapat 

menghambat penerapan literasi lingkungan ini adalah kurangnya tenaga pendidik 

yang kreatif, dan inovatif sehingga siswa belum mampu mengembangkan 

bakatnya di bidang lingkungan. Tempat pembuangan akhir samapah yang kurang 

memadai karena di daerah tersebut belum ada alat untuk daur ulang sampah, 

serta pengelolaanya, sehingga dalam hal penanganan sampah masih belum bisa 

di wujudkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada tiga rumusan masalah dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman siswa terhadap pentingnya menjaga kondisi lingkungan di MI 

Ma’arif Purwantoro adalah masih kurang, dilihat dari khususnya siswa kelas 

atas yang seharusnya menjadi contoh, justru juga masih ada sebagian yang 

membuang sampah sembarangan, menendang tempat sampah dengan 

sepatunya sampai lepas, sehingga sampahnya berserakan dimana-mana. 

Padahal guru sudah memberikan peraturan serta sanksi bagi yang melanggar 

kebersihan sekolah.  

2. Bentuk-bentuk literasi lingkungan di MI Ma’arif Purwantoro sudah sangat 

bagus, mendukung, serta siswa dapat berpartisipasi didalamnya, seperti 

dengan adanya literasi membaca sebelum pelajaran dimulai, adanya interaksi 

dengan lingkungan seperti dengan mengikuti kerja bakti bersama, penanaman 

pohon di lingkungan sekolah dan siswa membawa tanaman sendiri-sendiri 

dari rumah, seperti: bunga, pohon palem, pohon kaktus, dan sebagainya, agar 

lingkungan sekolah terlihat asri dan hijau, sehingga tidak jenuh untuk belajar 

di sekolah. 
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3. Peran (tugas) literasi lingkungan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan 

di MI Ma’arif Purwantoro adalah antara lain: dengan adanya kegiatan  harian 

yaitu piket kelas dan kantor, adanya kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh 

komponen yang ada di sekolah baik siswa, guru, dan juga kepala sekolah. 

Pembiasaan dari para guru terhadap siswa seperti mengajarkan untuk 

membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan kegiatan pada siswa 

untuk berkarya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada disekitarnya. 

Sehingga siswa merasa senang dan tidak bosan mengikuti kegiatan ini, 

contohnya yaitu membuat kemoceng dari rafia, membuat sapu lidi dari daun 

kelapa, yang dapat digunakan untuk membersihkan area lingkungan sekolah, 

membuat bunga dari tisu, serta hewan dari tanah liat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pimpinan penyelenggaraan pendidikan, harus 

berperan aktif dalam membina dan mengevaluasi seluruh komponen dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Sebaiknya meningkatkan motivasi guru untuk 

melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan dan selalu 

membimbing para guru, siswa, serta karyawan untuk membentuk nilai cinta 

terhadap lingkungannya.  



68 
 

 

2. Bagi Para Guru 

Guru harus mampu meneladankan sikap peduli terhadap lingkungannya 

pada peserta didik, dalam mewujudkan hal tersebut guru harus mencurahkan 

pikiran dan tenaga secara maksimal untuk mentransfer  pengetahuan dan nilai-

nilai lingkungan. 

3. Bagi Peserta Didik 

Sebagai orang yang menuntut ilmu sudah pasti harus bersungguh-

sungguh dalam hal mengikuti seluruh kegiatan  di sekolah. Program literasi 

lingkungan ini harus sudah ditanamkan pada peserta didik sejak usia dini, agar 

dapat membentuk rasa cinta terhadap lingkungan. Dengan demikian peserta 

didik harus dapat mematuhi peraturan yang ada di sekolah serta dapat 

menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

Dapat dijadikan sebagai bahan  referensi untuk penelitian yang lebih 

lanjut mengenai peran literasi lingkungan siswa dan menyediakan informasi 

baru  mengenai kebijakan dalam pelaksanaan dan penanaman literasi 

lingkungan pada peserta didik. 
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