
1 

 

Renia Aderila, 2015 
HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP GEOSFER DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI DENGAN SIKAP 
PEDULI LINGKUNGAN PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI KOTA JAMBI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna 

dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia mempunyai akal dan pikiran 

untuk berfikir secara logis dan dinamis, dan dapat membatasi diri untuk memilih 

perbuatan mana yang baik (positif) atau buruk (negatif). Manusia mempunyai 

kedudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. 

Menurut Aristoteles (384-322 sebelum masehi) dalam Salam (2002, hlm. 41) 

manusia merupakan Zoon Politicon yaitu makhluk sosial artinya manusia 

senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, manusia tidak 

mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain  dan interaksi sosial membentuk 

kehidupan berkelompok pada manusia. M. J Langeveld (1955, hlm. 54) dalam 

Taulaini (1996, hlm. 20) mengatakan bahwa manusia juga disebut makhluk 

individu karena setiap manusia memiliki perbedaan antar satu sama lain.  

Manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin yang mengatur segala yang 

ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, sungai, gunung, dan laut. 

Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan 

lingkungan dengan baik, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Untuk 

menjadi seorang pemimpin, manusia harus dibekali oleh ilmu, agar dapat 

mengenali dirinya sendiri sehingga dapat menempatkan seorang manusia pada 

suatu keutamaan. 

Perkembangan zaman saat ini sangat berkaitan dengan pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer sepanjang hayat yang harus 

dipenuhi karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak dan sama. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat (1) dinyatakan 

bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah setiap warga Negara mempunyai 

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat (5) yang 

berbunyi setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat (Life-long Education) 

adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi 

1 

 



2 

 

Renia Aderila, 2015 
HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP GEOSFER DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI DENGAN SIKAP 
PEDULI LINGKUNGAN PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI KOTA JAMBI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

tetap berlanjut sepanjang hidupnya (Ningrum, 2009, hlm. 13). Melalui pendidikan 

sepanjang hayat, manusia selalu belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang telah dialami. Konsep 

pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal batas usia, semua manusia baik yang 

masih kecil hingga lanjut usia dapat menjadi peserta didik, karena cara belajar 

sepanjang hayat dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. 

Upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali 

melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu UNESCO 

pada tahun 1996 (Uno, 2012, hlm. 104) mencanangkan empat pilar pendidikan 

sekarang dan masa depan yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, 

dan learning to live together. Namun keempat pilar yang diungkapkan UNESCO 

ini belum mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia 

yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.” 

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah pada BAB II, ada penambahan pilar pendidikan agar dapat 

mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan Indonesia yaitu Learning to believe 

and convince the almighty God. Dengan mengaplikasikan pilar-pilar tersebut, 

diharapkan pendidikan yang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia 

dapat menjadi lebih baik, namun yang menjadi masalah adalah dunia pendidikan 

di Indonesia yang saat ini masih minim fasilitas, terlebih lagi di daerah-daerah 

terpencil, belum meratanya fasilitas pendidikan, tentunya akan menjadi halangan 

bagi peserta didik untuk mengembangkan diri mereka. Untuk itu semua, 

pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan 

intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian dan moral. Dengan 

kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian maka pada akhirnya 
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akan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bermartabat di 

mata masyarakat dunia.  

Kebutuhan manusia untuk memenuhi pendidikan perlu didukung dengan 

lingkungan yang memadai. Saat ini pertumbuhan penduduk meningkat dalam 

jumlah besar, sehingga banyak mengubah lahan hutan menjadi lahan 

permukiman, pertanian, industri, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan luas 

lahan hutan terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun demi memenuhi 

kebutuhan, terutama di negara-negara berkembang. Manusia mengelola 

lingkungan dengan mengabaikan fungsi asli, sehingga dapat menurunkan kualitas 

lingkungan. Pemenuhan kebutuhan inilah yang memunculkan masalah lingkungan 

yang berakar dari manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan 

karena pertumbuhan manusia yang cepat mendorong manusia memanfaatkan alam 

secara berlebihan. Masalah lingkungan adalah kondisi-kondisi dalam lingkungan 

biofisik yang menghalangi pemuasan atau pemenuhan kebutuhan manusia untuk 

kesehatan dan kebahagiaan (James & Stapp, 1974 dalam Adisendjaja dan Oom, 

2009, hlm. 2). 

Masalah lingkungan di Indonesia berupa kerusakan hutan yang dapat 

mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kelangkaan air yang 

berakibat terjadinya kasus kelaparan di beberapa wilayah. Masalah lingkungan 

tidak hanya berpengaruh terhadap keadaan alam di Indonesia, akan tetapi 

berakibat pula terhadap perubahan iklim global. Apapun yang dilakukan manusia 

terhadap lingkungan akan dirasakan oleh manusia itu sendiri baik dalam bentuk 

keuntungan maupun kerugian. Kondisi persoalan lingkungan tersebut mendasari 

dilaksanakannya suatu konferensi. Tema yang begitu populer pada KTT 

Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 yaitu “Think Globally, 

Act Locally” (Maryani, 2014, hlm. 1). Topik yang diangkat dalam konferensi ini 

adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon, penggunaan dan 

pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, 

penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisan 

keanekaragaman hayati. 
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Meningkatnya masalah lingkungan berupa pencemaran lingkungan dan  

berkurangnya sumberdaya alam diperlukan pemahaman akan upaya pelestarian 

lingkungan. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup poin ke empat pasal 65 menyebutkan bahwa setiap orang 

berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pasal 67 setiap orang 

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ini berarti 

bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam upaya 

perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan.  

Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 

saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Manusia dalam kehidupan 

sehari-hari selalu berinteraksi dengan lingkungan. Manusia mempengaruhi 

lingkungan hidupnya dan sebaliknya lingkungan juga mempengaruhi kehidupan 

manusia. Lingkungan terbagi menjadi dua yaitu lingkungan hayati (biotik) 

maupun non hayati (abiotik). Lingkungan hayati berupa makhluk hidup, selain 

manusia juga terdapat hewan (fauna) dan tumbuhan (flora). Lingkungan non 

hayati berupa benda mati yang ada di sekitar kita baik yang besar maupun yang 

kecil seperti udara, batuan, air, benda-benda langit dan sebagainya. Lingkungan 

hidup bagi manusia berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar hayatinya.  

Geografi sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Seperti yang 

diungkapkan Sala (2001, hlm. 1) yaitu: 

Geography is defined as an environmental science that studies the 

interactions between the geosphere and its components with the biosphere 

and the anthroposphere. Geography stresses integration and 

interdependence between these spheres. In this sense it serves as a bridge 

between natural science and social science disciplines, with particular 

emphasis on studying the conditions required to support human life. 

Although geography’s wide embrace may be seen as one of its weaknesses, 

it is also a strength and an attraction. 

 

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa ilmu pengetahuan geografi 

memegang peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari. “Geography is an 

integrative discipline that brings together the physical and human dimensions of 

the world in the study of people, places, and environments” (American 
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Geographical Society, 1994, hlm. 18). Berkaitan dengan pengertian Geografi 

yang disampaikan dari hasil seminar lokakarya Ikatan Geografi Indonesia (IGI) 

pada tahun 1988 di Semarang, menyatakan bahwa “Geografi adalah ilmu yang 

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan dan kewilayahan dan konteks keruangan.” Pembelajaran geografi 

mencakup semua kajian tentang gejala-gejala di muka bumi baik gejala alam 

maupun gejala sosial. Sejalan dengan itu, Gerber (2003, hlm. 1) mengemukakan 

bahwa: 

The study of geography may be described generally as “the study of the 

earth’s surface as the space within which the human population lives.” It 

has three key characteristics: an emphasis on location and spatial 

variations; an ecological emphasis on people-environment relations; and 

regional analysis that correlates these two emphases. In the 1960s, 

nineteenth-century thinking about geography was synthesized into the four 

traditions from which geography is derived: (1) the spatial tradition that is 

concerned with the geometry of spatial relationships and with movement; 

(2) the area studies tradition that is concerned with the study of the 

essential characteristics of a place or region; (3) the man–land tradition 

that is concerned with the interaction of people and their environment; 

and (4) the earth science tradition that is concerned with the description 

and explanation of the natural features of the earth’s surface. 

 

Selama ini kebanyakan masyarakat Indonesia kurang begitu tertarik 

dengan geografi dan dipandang sebelah mata karena di mata masyarakat, geografi 

hanyalah sebagai hafalan mengenai nama provinsi, kota, pulau, sungai, gunung, 

dan sebagainya. Padahal jika kita mengetahui seberapa penting ilmu geografi di 

Indonesia, mengingat negara Indonesia yang sering mengalami berbagai bencana 

alam seperti gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Kejadian bencana gempa di 

Padang dan Kerinci pada tahun 2009 lalu yang membawa begitu banyak korban 

jiwa, rusaknya sarana dan prasarana, dan menyebabkan keterisolasian daerah atau 

wilayah yang terkena bencana. Hal  ini terjadi karena kurangnya wawasan dan 

pengetahuan masyarakat tentang ilmu geografi. Kebanyakan para orang tua lebih 

menekankan pada anak-anak mereka untuk lebih mendalami ilmu lain selain 

geografi.  

Kegiatan sehari-hari telah menggunakan geografi seperti melakukan 

perjalanan ke suatu tempat yang telah dipetakan dalam pikiran. Mempelajari 

geografi diharapkan peserta didik dapat diarahkan untuk memiliki suatu cara 
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untuk menyikapinya, seperti akan pergi berlibur atau cara untuk dapat 

menjangkau tempat liburan tersebut. Sumaatmadja (1997, hlm. 11) menjelaskan 

bahwa konsep geografi tersebut menegaskan bahwa: 

Objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang 

hakikatnya merupakan bagian dari bumi yang terdiri dari atmofer (lapisan 

udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer (lapisan air, 

perairan), dan biosfer (lapisan kehidupan). Pada konsep ini, geosfer atau 

permukaan bumi ditinjau dari sudut pandang kewilayahan atau 

kelingkungan yang menampakkan persamaan dan perbedaan. Persamaan 

dan perbedaan tidak terlepas dari adanya relasi keruangan dari unsur-unsur 

geografi yang membentuknya. Studi geografi melihat dan mempelajari 

wilayah-wilayah di permukaan bumi yang tersebar membentuk 

lingkungan-lingkungan geografi tertentu yang menunjukkan sistem 

kewilayahan dan kelingkungan tertentu 

Peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

mempunyai sikap demokratis, bertanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang 

cinta damai. Sebagai generasi penerus bangsa, peserta didik harus mampu untuk 

memanfaatkan dan mengelola lingkungan dengan bijak sehingga membentuk 

pribadi cinta tanah air serta mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan sekitar 

yang semakin tercemar bahkan rusak yang menimbulkan bencana alam seperti 

banjir, longsor, dan kekeringan. Oleh sebab itu, pembelajaran geografi harus lebih 

menekankan pada wawasan kelingkungan.  

Sikap kepedulian lingkungan harus dipupuk terus menerus supaya 

nantinya menjadi manusia yang mempunyai kepedulian lingkungan tinggi 

sehingga tidak lagi terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di kemudian 

hari. Selama ini anggapan hidup bersih dan sehat adalah tanggung jawab dokter 

atau bidang kesehatan. Padahal anggapan seperti itu tidak dibenarkan, karena 

hidup bersih dan sehat adalah hak dan kewajiban semua orang. Ketika sikap 

manusia mengenai lingkungan dan dampak dari kegiatan manusia sangat tidak 

terurus dan terpikirkan, saat lingkungan rusak maka keseimbangan antara 

kehidupan dengan kehidupan lainnya akan berubah. Hal ini memberikan dampak 

negatif bagi setiap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Maka dengan demikian 

dibutuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan 

akan menjadikan suasana yang nyaman, tentram, bebas dari kerusakan 

lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan bisa ditunjukkan dengan adanya 

sikap yang positif terhadap lingkungan. Seperti menjaga keseimbangan 
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lingkungan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sampai 

menjaga lingkungan dari polusi. 

Penanaman sikap peduli lingkungan pada diri peserta didik merupakan 

suatu hal yang penting dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Penanaman sikap akan pentingnya lingkungan hidup selain dapat 

diperoleh melalui pendidikan formal yakni lewat bangku pendidikan namun juga 

dapat di peroleh lewat pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Sikap peduli 

lingkungan dihadapkan langsung dengan fenomena alam di sekitarnya. Pada 

dasarnya manusia harus mempunyai sikap peduli lingkungan. Dengan adanya 

sikap peduli lingkungan, dapat mewujudkan lingkungan yang nyaman dan 

menjaga kelestarian bumi karena manusia membutuhkan lingkungan untuk 

bertahan hidup. Diharapkan dengan tertanamnya sikap peduli terhadap lingkungan 

ini akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya 

lingkungan sehingga menumbuhkan kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam 

menjaga dan melestarikan lingkungan.  

Manusia memiliki hubungan dengan lingkungan hidup tempat dia berada, 

sejak dari lahir hingga meninggal dunia. Kualitas lingkungan sangat bergantung 

kepada manusia, karena jika lingkungan menjadi rusak akan berpengaruh pada 

kehidupan manusia. Untuk itu perlu adanya pemberian pengetahuan kelingkungan 

dan hendaknya dipandang sebagai usaha yang bersifat berkelanjutan. Pengetahuan 

tentang lingkungan mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan 

pengelolaan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam. Dengan adanya 

pengetahuan, keterampilan, motivasi dan tanggung jawab untuk mengambil 

tindakan dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup sehingga dapat 

mengubah cara berpikir dan sikap terhadap lingkungan.  

Peserta didik merupakan individu yang memiliki sikap berbeda yang akan 

berpengaruh dalam pergaulannya dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

Peserta didik sudah dibekali dengan pengetahuan lingkungan sejak dini, 

diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengoptimalkan sikap peduli 

lingkungan serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena itu, jika sikap peduli lingkungan telah tumbuh dalam diri peserta didik 

maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran geografi yang telah diberikan 
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berhasil mencapai tujuan. Dengan mempelajari geografi, diharapkan peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa mampu untuk memanfaatkan dan mengelola 

lingkungan dengan bijak.  

Kota Jambi merupakan ibukota dari Provinsi Jambi yang merupakan pusat 

pemerintahan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk yang berasal 

dari luar. Pertumbuhan pembangunan di Kota Jambi cenderung cukup pesat.  Pada 

tahun 2000 jumlah penduduk di Kota Jambi berjumlah 379.168 orang. Namun 

dari hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota 

Jambi sudah mencapai 529.118 Orang. Dengan demikian berarti, dalam kurun 

waktu tersebut, telah terjadi pertambahan penduduk Kota Jambi yang cukup besar 

yaitu mencapai 2,50%, dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah, 

demi kesejahtraan penduduk dan lingkungan hidup. Adapun peningkatan 

penduduk itu terjadi di Kecamatan Kotabaru, yakni mencapai 137.856 jiwa. Kota 

Jambi secara administrasi memiliki luas 205,38 km2 dengan tingkat kepadatan 

penduduknya sudah mencapai 2.576 orang per kilometer persegi.  

Kondisi prasarana dan sarana sebagai faktor pendukung kegiatan 

pembangunan di Kota Jambi relatif baik. Jaringan jalan raya terus dikembangkan 

dan ditingkatkan kualitasnya. Seluruh pelosok dan sudut-sudut kota dapat 

ditempuh kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Berbagai 

pembangunan yang tengah dilakukan di Jambi bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya walaupun sarana dan prasarana dalam 

kondisi relatif baik serta sudah mendapatkan pengetahuan lingkungan masih saja 

bersikap yang dapat merusak lingkungan. Saat ini terjadinya kemerosotan kualitas 

lingkungan hidup. Faktor penyebabnya diantaranya adalah adanya perpindahan 

penduduk secara besar-besaran yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai 

tempat tinggal dan mendirikan gubuk-gubuk liar di pinggiran sungai Batanghari 

Kota Jambi yang berdampak pada pencemaran lingkungan yaitu membuang 

sampah di sungai Batanghari yang merupakan sumber kebutuhan air di Kota 

Jambi.  

Di pinggir sungai Batanghari terdapat pabrik karet di sekitar tempat 

tinggal penduduk dapat menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber daya air. 

Sungai Batanghari yang sering digunakan untuk kebutuhan air bagi penduduk 
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dapat tercemar oleh limbah industri pabrik karet yang dibuang langsung ke 

sungai. Hal ini terjadi di Kecamatan Danau Teluk. Pencemaran udara juga banyak 

terjadi yaitu di Kecamatan Telanaipura karena padatnya kendaraan yang melintasi 

kecamatan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya penambangan batubara dengan 

menggunakan kendaraan truk-truk pengangkut yang melintasi jalan menimbulkan 

polusi udara.  

Pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan fungsi ekologi telah merusak kelestarian lingkungan seperti 

kegiatan manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam akibat dari pola hidup 

yang komsumtif. Seluas 934 ribu hektar atau 44,31 persen dari 2,1 juta hektare 

hutan di Provinsi Jambi dalam kondisi kritis. Hal ini diketahui berdasarkan hasil 

riset yang dilakukan oleh Badan Pengelola REDD (Reducing Emissions from 

Deforestration and Forest Degradation) Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi 

Jambi dan juga UNDP (United Nations Development Programme) yang didasari 

dari buku statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2013. 

Peserta didik sebagai subjek lingkungan khususnya SMA Negeri yang ada 

di Kota Jambi memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan. Sikap peserta didik sebagai subjek yang telah mempelajari geografi 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya dengan pengetahuan yang 

telah diterima dalam pembelajaran baik di sekolah maupun di keluarga dan  

masyarakat, peserta didik diharapkan memiliki sikap peduli lingkungan. Peserta 

didik sejak dini diperkenalkan pada krisis lingkungan, seperti perubahan iklim dan 

pemanasan global. Isu-isu lingkungan dapat diperkenalkan secara integral dalam 

berbagai mata pelajaran yang relevan di sekolah. 

Dalam kehidupan sehari-hari, sikap peduli lingkungan peserta didik di 

sekolah pada beberapa SMA adalah sebagai berikut: 1) peserta didik membeli 

makanan yang tidak ditutup atau tidak dibungkus, membeli makanan di 

sembarang tempat yang tidak bersih (berdebu, dihinggapi lalat, asap kendaraan) di 

pinggir jalan; 2) peserta didik membuang sampah disembarang tempat di sekolah 

(selasar, ruang kelas, halaman sekolah); 3) perabotan (lemari, meja, kursi) di 

dalam kelas tidak tertata rapi; 4) toilet peserta didik kotor dan berbau; 5) saluran 

air di lingkungan sekolah penuh sampah. Secara psikologis, peserta didik 
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memiliki sikap peduli lingkungan yang berbeda-beda. Melalui pembelajaran 

geografi diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Lingkungan 

yang ada di sekitar peserta didik adalah salah satu sumber yang dapat 

dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul 

“Hubungan Pemahaman Konsep Geosfer dalam Pembelajaran Geografi 

dengan  Sikap Peduli Lingkungan Pada Peserta Didik SMA Negeri Kota 

Jambi”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana hubungan pemahaman 

konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dengan sikap peduli 

lingkungan pada peserta didik SMA Negeri Kota Jambi”. Masalah pokok 

tersebut dapat dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian yang lebih khusus untuk 

menghindari pengkajian yang lebih luas, yaitu: 

1. Bagaimanakah pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi 

pada peserta didik SMA Negeri Kota Jambi? 

2. Bagaimanakah sikap peduli lingkungan pada peserta didik SMA Negeri Kota 

Jambi? 

3. Bagaimanakah hubungan antara pemahaman konsep geosfer dalam 

pembelajaran geografi dengan sikap peduli lingkungan pada peserta didik 

SMA Negeri Kota Jambi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang belakang dan rumusan masalah penelitian 

yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi pada 

peserta didik SMA Negeri Kota Jambi. 

2. Mengetahui sikap peduli lingkungan pada peserta didik SMA Negeri Kota 

Jambi. 
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3. Mengidentifikasi hubungan antara pemahaman konsep geosfer dalam 

pembelajaran geografi dengan sikap peduli lingkungan pada peserta didik 

SMA Negeri Kota Jambi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan maka penelitian ini dapat memberikan manfaat 

antara lain : 

1. Manfaat Riil 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan mampu membuktikan bahwa adanya hubungan pemahaman 

konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dengan sikap peduli lingkungan 

pada peserta didik SMA Negeri Kota Jambi. 

2. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan terkait hubungan pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran 

geografi dengan sikap peduli lingkungan pada peserta didik SMA Negeri Kota 

Jambi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi salah satu 

pijakan untuk mengembangkan penelitian sejenis, serta memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan pembelajaran geografi. 

3. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan 

di bidang pendidikan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia. 

b. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya program studi 

magister pendidikan geografi sebagai bahan masukan dalam hal 

hubungan pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi 

dengan sikap peduli lingkungan pada peserta didik SMA Negeri Kota 

Jambi. 

c. Bagi kepala sekolah, dapat memberikan fasilitas yang menunjang kepada 

guru dan peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran geografi 

khususnya untuk meningkatkan pemahaman konsep geosfer dalam 
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pembelajaran geografi dan sikap peduli lingkungan pada peserta didik 

SMA Negeri Kota Jambi. 

d. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

alternatif dalam mengevaluasi pemahaman konsep geosfer dalam 

pembelajaran geografi dan sikap peduli lingkungan pada peserta didik 

SMA Negeri Kota Jambi. 

e. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan pemahaman konsep geosfer 

dalam pembelajaran geografi dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan 

pada peserta didik SMA Negeri Kota Jambi. 

f. Bagi peneliti, sebagai wahana uji kemampuan terhadap bekal teori yang 

diperoleh dari bangku kuliah, serta sebagai sarana dalam menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan, pengalaman dalam proses sebagai calon 

pendidik sehingga melatih kemampuan peneliti menganalisa suatu 

masalah dan pemecahannya serta melatih diri dalam melakukan 

perencanaan pembelajaran. 

g. Bagi peneliti lainnya, sebagai sumber informasi kajian lebih lanjut 

tentang konsep geosfer dalam proses pembelajaran geografi peserta 

didik.  

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis merupakan sistematika tentang urutan penulisan 

yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki beberapa sub bab. 

Struktur organisasi tesis ini antara lain dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. 

Bab I (Pendahuluan) terdiri dari : 

A. Latar belakang masalah 

B. Rumusan masalah 

C. Tujuan penelitian  

D. Manfaat penelitian.  

E. Struktur organisasi tesis. 

Bab II (Kajian Pustaka) terdiri dari : 

A. Teori-teori yang berkaitan dengan: 

1. Hakikat belajar dan pembelajaran 

2. Komponen-komponen Pembelajaran 
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3. Hakikat Geografi dan Pembelajaran Geografi 

4. Pemahaman Konsep Geosfer Dalam Pembelajaran Geografi  

5. Hakikat Pendekatan Lingkungan dalam Pembelajaran Geografi 

6. Sikap Peduli Lingkungan Pada Diri Peserta Didik 

7. Hubungan Antara Konsep Geosfer Dalam Pembelajaran Geografi 

Terhadap Sikap Peduli Lingkungan 

B. Penelitian terdahulu 

C. Kerangka konseptual 

Bab III (Metode Penelitian) terdiri dari : 

A. Populasi penelitian 

B. Sampel penelitian 

C. Definisi operasional 

D. Variabel penelitian  

E. Instrumen penelitian (validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran) 

F. Teknik pengumpulan data 

G. Teknik pengolahan data 

H. Alur penelitian 

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pemabahasan) terdiri dari: 

A. Mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan 

B. Pembahasan mengenai hasil penelitian yang didapatkan 

Bab V (Kesimpulan) terdiri dari: 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

 


