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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan kajian pustaka mengenai 

konsep dan istilah yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini akan menjadi acuan 

penelitian sekaligus menggambarkan posisi teori dalam penelitian. Selain itu 

dalam bab ini juga peneliti memuat beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

relevan. 

A. Kecerdasan Ekologis 

Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah 

atau tempat tinggal atau tempat hidup atau habitat, dan logos yang berarti ilmu, 

telaah, kajian atau studi. Secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk 

hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang tempat tinggal makhluk hidup (Miller 

dalam Sumaatmadja, 2012, hlm. 77). Kandeigh (dalam Juslan, 2015, hlm.15 ) 

menguraikan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 

antara organisme satu dengan organisme yang lain serta lingkungannya.  

Sumaatmadja (2012,hlm. 29) menguraikan ekologi memiliki tiga unsur 

utama yaitu : 1) Unsur Organisme (makhluk hidup), yaitu tumbuhan dan hewan 

(manusia masuk dalam kelompok hewan). Kelompok tumbuhan dan hewan (non 

manusia) meliputi makro organisme dan mikroorganisme. 2) Unsur hubungan 

(relationship, interactions). 3) Unsur lingkungan suatu organisme hidup ialah 

segala sesuatu di sekeliling organisme itu berpengaruh pada kehidupannya. Pada 

konsep ekologi secara umum, lingkungan dibedakan antara lingkungan abiotik 

dan lingkungan biotik atau organik.  

Konsep ekologi tidak dapat lepas dengan lingkungan. Kedudukan 

lingkungan pada konsep ekologi sangat penting. Maka orang kadang-kadang jika 

berbicara tentang ekologi sering diidentikkan dengan pengertian lingkungan. 

Lingkungan mengandung pengertian sangat luas. Lingkungan hidup dapat berarti 

semua kondisi, situasi, benda dan makhluk hidup (organisme), yang 

mempengaruhi perkehidupan, pertumbuhan dan sifat-sifat atau karakter makhluk 

(Sumaatmadja, 1989, hlm. 26). Lebih jauh Maspupah dkk (2007, hlm. 220) 
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menguraikan ekologi merupakan ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, 

dan memahami bagaimana alam bekerja; bagaimana keberadaan makhluk hidup 

dalam sistem kehidupan; apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat 

melangsungkan kehidupan; bagaimana mereka mencukupi kebutuhannya; 

bagaimana dengan semua itu mereka berinteraksi dengan komponen yang lain dan 

dengan jenis lain; bagaimana individu-individu dalam jenis beradaptasi; 

bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran 

terhadap berbagai perubahan; dan bagaimana individu-individu dalam satu jenis 

mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. 

Capra (2009, hlm. 283) mengembangkan suatu kerangka konseptual yang 

mengintegrasikan dimensi biologis, kognitif, dan kehidupan sosial yang 

dihubungkan dengan konsep ecoliteracy sebagai upaya menumbuhkan kesadaran 

lingkungan. Orr’s dan Capra dalam McBride dkk (2013, hlm. 14) mendefinisikan 

kecerdasan ekologis yaitu “... ecoliteracy, defined as an understanding of the 

principles of the organization of ecosystem and application of those principles for 

creating sustainable human and societies..”Amirullah  menyatakan bahwa 

kecerdasan ekologis memadukan keterampilan kognitif dengan empati. Dia 

mengatakan bahwa: 

Kecerdasan ekologis memadukan keterampilan kognitif dengan empati 

terhadap segala bentuk kehidupan. Kecerdasan sosial dan emosional 

terbangun atas kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, 

merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan menunjukkan kepedulian 

kita. Kecerdasan ekologis memperluas kapasitas tersebut ke seluruh sistem 

alami. Kita menunjukkan empati seperti itu saat merasa sedih melihat 

tanda-tanda “penderitaan” bumi, atau ketika bertekad untuk membuat 

segalanya menjadi lebih baik. Empati yang meluas ini meningkatkan 

analisis rasional terhadap unsur penyebab dan memengaruhi motivasi 

untuk membantu.(hlm. 3) 

Stone (2010) menjelaskan bahwa kemampuan membentuk masyarakat yang 

berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan kecerdasan ekologis yaitu kemampuan 

untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekologi berkaitan erat dengan nilai 

keterampilan dan keyakinan untuk bertindak terhadap pemahaman tersebut. Ini 

artinya kecerdasan ekologis harus menjadi isu penting bagi para politisi, 

pemimpin bisnis, dan para profesional dalam setiap sisi kehidupan. Oleh sebab itu 



19 
 

Ernayenti, 2016 
PENINGKATAN KECERDASAN EKOLOGIS SISWA MELALUI HIDROPONIK DALAM PEMBELAJARAN ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kecerdasan ekologis menjadi komponen penting dari pendidikan tingkat SD 

sampai Universitas, dia menjelaskan 

The capacity to create sustainable societies, in this understanding, 

depends on ecological literacy-the ability to understand the basic 

principles of ecology, coupled with the value, skills, and conviction to act 

on that understanding. this means that ecoliteracy must become a critical 

capacity for politicans, business leaders, and professionals in all spheres, 

and hence an important component of education from primary and 

secondary schools to colleges, universities, and the continuing education 

and training of professionals.(hlm. 35) 

Ekologi sebagai hubungan antara lingkungan di sekitar sekolah dan tempat 

tinggal siswa dengan mahkluk hidup yaitu siswa SMP Negeri 31 Bandung. 

Hubungannya saling mempengaruhi antara keduanya. Segala perkembangan 

teknologi dan pengembangan industri yang terjadi di sekitar lingkungan. Dalam 

rangka mencapai tujuan kecerdasan ekologis diperlukan pendidikan yang tidak 

hanya menekankan pada aspek pengetahuan melainkan pembelajaran yang 

bermakna yang menyatukan antara pengetahuan, keterampilan sikap dan budaya. 

Ekologi dan budaya membentuk kerangka berfikir dan bersikap terhadap 

lingkungan tempat dan alam sekitar dimana setiap unsurnya saling berkaitan. 

Ekologi dan budaya baik dalam teori maupun praktek hasil dari kesadaran diri dan 

melalui berbagai unsur pendidikan lingkungan seperti diungkapkan Reid dkk 

(2010, hlm. 429) bahwa “...ecologies and culture serve to enframe the discourses 

of environment, place and nature in educational setting, and how each are 

inflected therein; that is how they provide both the context and text for a socio-

ecologically grained selfhood engaged through and by the possibilities of 

environmental education”.  

Kecerdasan ekologis akan terbentuk setelah siswa atau masyarakat 

pembelajar memperoleh pendidikan untuk membangun kesadaran tentang 

pentingnya menjadikan bagian dari alam sehingga pada akhirnya dapat membuat 

keputusan yang tepat. Kecerdasan ekologis menekankan  peran pengetahuan 

ilmiah dan pemikiran ekologis dalam mengidentifikasi hubungan efek penyebab 

dalam sistem sosial lingkungan, memungkinkan lebih jelas dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, tujuan pedagogis utama adalah kognitif dan 

eksperimental seperti dijelaskan oleh Lewinsohn dkk (2015) bahwa 
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ecological literacy emphasizes the role of scientific knowledge and 

ecological thinking in identifying cause effect relationships in socio 

environmental system, in order to allow more enlightened decision-

making; therefore, its primary pedagogical goals are cognitive and 

experimental.(hlm. 154) 

Bagaimanakah perilaku yang cerdas ekologis? Kecerdasan ekologis 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan keterampilan hidup selaras dengan 

alam. Supriatna (2016, hlm. 24) menjelaskan  

Kecerdasan ekologis yang dimiliki seorang individu didasari atas 

pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan hidup selaras dengan 

kelestarian alam. Seseorang yang cerdas secara ekologis adalah orang yang 

memahami bahwa setiap perilaku dan tindakannya tidak hanya berdampak 

pada dirinya dan orang lain melainkan juga pada lingkungan alam tempat 

dia tinggal harus dijaga agar tetap memiliki daya dukung bagi kehidupan 

dirinya dan orang lain. 

Perilaku hidup masyarakat yang cerdas secara ekologis adalah perilaku 

ramah lingkungan yang didasari pengetahuan bagaimana cara menghemat air, cara 

bijak dalam menggunakan energi, pengetahuan tentang berbagai zat atau unsur 

dalam makanan olahan, serta menjadi konsumen yang bisa menghemat kantong 

plastik dalam kehidupan sehari-hari agar lingkungan tetap terjaga dengan baik 

(Supriatna, 2016, hlm. 25). Perilaku masyarakat cerdas ekologis menurut 

Goleman (2010, hlm. 36-37) perilaku penduduk Desa Sher di Tibet yang bertahan 

hidup meski di lokasi yang sulit. Daerah kering yang hanya memiliki curah hujan 

sedikit, tetes-tetes air hujan ditampung dalam suatu irigasi kuno. Suhu udara 

musim dingin hampir mendekati minus enam derajat. Domba setempat memiliki 

bulu lebih tebal yangmenghasilkan wol yang dipintal dan ditenun untuk pakaian 

dan selimut untuk membantu bertahan ditengah musim dingin. Rumah terbuat dari 

batu dan anyaman dahan dalu yang perlu berganti setiap sepuluh tahun. Bila 

dahan pohon diambil sebagai atap, batang baru dicangkokkan. Pohon dedalu bisa 

berumur 40 tahun, dan kalau mati satu ditanamlah satu pohon lagi, limbah 

manusia diolah menjadi pupuk bagi tumbuhan, sayuran, dan ladang jewawut 

sumber bahan makanan pokok setempat, sayuran umbi yang disimpan untuk 

musim dingin. Penduduk asli di mana saja bertahan hidup hanya dengan 

memahami dan menyesuaikan diri tanpa hambatan terhadap sistem alam sekitar 

mereka, serta merancang cara hidup paling cocok dengan sistem yang ada. Dusun 
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Sher menggantungkan hidup pada tiga kekuatan: sinar matahari, air hujan, dan 

kearifan untuk menggunakan sumber daya alam dengan baik. 

Sejalan dengan uraian Goleman, Capra (2012, hlm. 13) ciri-ciri desa 

ekologis sejalan dengan konsep masyarakat yang berkelanjutan yaitu sebuah 

masyarakat yang mampu mempertahankan kehidupan dengan mampu memuaskan 

kebutuhan-kebutuhannya, tanpa mengurangi prospek generasi-generasi masa 

depan. Contoh sistem berkelanjutan adalah ekosistem yang merupakan 

komunitas-komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Masyarakat 

berkelanjutan berarti memahami prinsip-prinsip ekologis dan menggunakan 

prinsip-prinsip tersebut untuk membentuk komunitas-komunitas manusia yang 

berkelanjutan. Banyak perbedaan ekosistem dengan komunitas-komunitas 

manusia, namun yang dapat dipelajari dari ekosistem adalah hidup secara 

berkelanjutan. 

Capra (1999) menjelaskan menjadi cerdas ekologis harus memahami 

prinsip-prinsip dasar ekologi yang mampu diwujudkan dalam kehidupan 

masyarakat. Menjadi individu yang cerdas ekologis berarti memahami prinsip 

dasar ekologi yang mampu menyatukan dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan masyarakat. Terutama kita percaya bahwa prinsip-prinsip ekologi 

seharusnya menjadi prinsip atau panduan untuk membentuk komunitas belajar 

yang berkelanjutan. Dia menjelaskan bahwa  

Being ecologically literate, or ecoliterate, means, in our view 

understanding the basic principles of ecology and being able to embody 

them in the daily life of human communities. In particular, we believe that 

the principles of ecology should be the guiding principles for creating 

sustainable learning coomunities. In  other words, ecoliteracy offers an 

ecological framework for educational reform.(hlm. 2) 

Goleman (2010, hlm. 37-38) menguraikan kearifan yang mampu 

menjadikan desa kecil di Himalaya itu bertahan hidup selama berabad-abad 

adalah “kecerdasan ekologis”, yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap 

ceruk ekologis tempat kita berada. Ekologis artinya pemahaman terhadap 

organisme dan ekosistemnya, sedangkan kecerdasan adalah kapasitas untuk 

belajar dari pengalaman dan secara arif berhadapan dengan lingkungan. 

Kecerdasan ekologis membuat kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari 
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mengenai akibat aktivitas manusia terhadap ekosistem sehingga dapat mengurangi 

kerusakan dan sekali lagi hidup lestari dalam ceruk kita yang sekarang ini berupa 

seluruh planet bumi. Tindakan cerdas ekologis walaupun lokal tetapi berpengaruh 

global seperti dijelaskan Wahl “Ecological literacy emphasizes that humanity is 

an integral participant in natural processes, which are fundamentally 

unpredictable and uncontrollable. Local actions can have far reaching global 

effects.(hlm. 1) 

Kecerdasan ekologis merupakan program filosofis dan pendidikan yang 

mengakui hubungan penting manusia dengan bumi dalam aspek demi hidup 

berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan pengembangan industri merupakan 

pemicu utama kerusakan ekologi. Semua itu dikarenakan salah pengaturan dalam 

hubungan ketiga sistem dunia yakni: sistem produksi, sistem ekonomi, dan sistem 

ekologi. Sistem ekologi bumi dirusak oleh sistem produksi yang ditentukan oleh 

sistem ekonomi yang disusun dan diperkembangkan tanpa memperhitungkan 

sistem ekologi, yakni daya tampung bumi yang terbatas (Zen, 1984, hlm. 27). 

Kecerdasan ekologis memandu tindakan terhadap alam seperti diuraikan Pretty 

(2011, hlm. 127)”local knowledge of nature (traditional, indigenous, local 

ecological knowledge and ecoliteracy) are used by place-based cultures to guide 

actions towards nature.” 

  Untuk itu melek ekologi merupakan keharusan yang tidak hanya untuk 

kemakmuran, tetapi untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Kecerdasan 

ekologis sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan. Poedjiadi (2005, hlm. 

84) menguraikan dengan mengaitkan pembelajaran sains dan teknologi serta 

kegunaan dan kebutuhan masyarakat konsep-konsep yang telah dipelajari dan 

dikuasai siswa diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya dan dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya maupun masalah lingkungan 

sosialnya.Pendidikan dalam setiap perannya harus dapat menjawab tantangan saat 

ini dan pembangunan berkelanjutan seperti dijelaskan Haigh (2005, 

hlm.35)”Education in all its forms plays an indispensable role in addressing the 

critical challenges of sustainable development. 
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Istilah kecerdasan ekologis pertama kali dikenalkan oleh Orr dalam jurnal 

Trends in Ecology & Evolution (TREE) vol. 9 No. 12 bulan Desember 1994. Orr 

mendefinisikan kecerdasan ekologis sebagai kemampuan berpikir dengan pola 

desain ekologis. Dunia modern bersifat reduksionis atau merusak sedang desain 

ekologis bersifat holistik (memelihara). Kecerdasan ekologis merupakan 

kemampuan berperilaku dan berpikir sebagaimana sifat desain ekologis (sistem 

alam). Ciri-ciri desain ekologis yaitu : 

1) Operasi sistem alam mendapat tenaga dari matahari, sebaliknya dunia 

modern menggunakan berlebihan bahan bakar fosil. 

2) Alam berkembang dalam keanekaragaman, sedang dunia modern menjadi 

homogen dan seragam. 

3) Sistem alam cenderung mengembangkan redudansi dan ketahanan yang 

memungkinkan untuk pulih dari gangguan, sebaliknya sistem modern 

rapuh rentan terhadap gangguan. 

4) Sistem alam tidak menghasilkan limbah, semua organisme memberi 

nutrisi dan daur ulang menjadi kehidupan baru, sebaliknya, dunia modern 

menghasilkan sejumlah limbah. 

Keberlangsungan kehidupan manusia pada abad-abad mendatang akan 

tergantung pada kemelekan ekologis. Masyarakat modern cenderung bersikap 

reduksionisme karena lebih mudah untuk dilakukan dan lebih cepat diterjemahkan 

menjadi keuntungan dan nasib yang lebih baik. Reduksionisme memungkinkan 

dunia modern untuk membangun sistem sosial atau ekonomi yang sangat rumit 

dan luas. Tapi menyebarkan gangguan ekologi memperlihatkan bagaimana 

buruknya mengkalibrasi sistem dengan sistem biofisik kompleks yang hanya 

dianggap sebagai bagian (Orr. 1994, hlm.  500). 

Kecerdasan ekologis seperti diungkapkan Goleman (2010, hlm. 38-39) 

meliputi kemampuan naturalis asli untuk mengategorikan dan  mengenali pola 

hingga ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, dan ekologi menerapkan lensa 

disiplin ilmu terhadap sistem dinamis ketika beroperasi dalam skala apa pun, dari 

tingkat molekuler sampai global. Pengetahuan mengenai cara kerja segala sesuatu 

dan alam tersebut juga mencakup bagaimana mengenali dan memahami interaksi 
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begitu banyak sistem buatan manusia dengan sistem buatan alam. seperti 

diungkapkan oleh Pitman dan Daniels (2015, hlm. 1) mengenai definisi 

kecerdasan ekologis adalah : 

Ecological literacy has been defined as “the ability to use ecological 

understanding, thinking and habits of minds for living in, enjoying, and/or 

studying the environment and as focusing on the “key ecological 

knowledge neccessary for informed decision-making, acquired through 

scientific inquiry and system thinking” 

 Sistem hidroponik salah satu sistem/sains buatan manusia yang 

berinteraksi dengan sistem alam merupakan upaya cerdas ekologi yaitu bagaimana 

mengenali dan memahami interaksi begitu banyak sistem buatan manusia dengan 

sistem buatan alam, atau kecerdasan memadukan keterampilan kognitif dengan 

empati terhadap segala bentuk kehidupan. Penggunaan hidroponik untuk 

peningkatan kecerdasan ekologis merupakan pemahaman sains dengan segala 

keterkaitannya dengan alam. Mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Kardjono 

(2010, hlm. 124) bahwa konsep kecerdasan ekologis juga mencakup pemahaman 

sains seperti diantaranya ilmu kimia, fisika, dan ekologi sendiri yang kemudian 

prinsip-prinsipnya diterapkan untuk memahami sistem dinamis yang berlangsung 

pada beberapa skala mulai dari tingkat molekular hingga semua kompleksitasnya, 

seperti juga halnya keterkaitan antara alam dan dunia buatan manusia. 

Kecerdasan ekologis berupa pemahaman dan penerjemahan hubungan 

manusia dengan seluruh unsur dan mahluk hidup lain. Kecerdasan ekologis 

menghendaki manusia untuk menerapkan apa yang dialaminya dan dipelajarinya 

tentang hubungan aktivitas manusia dengan ekosistem. Kecerdasan ekologis 

menempa manusia menjadi sebuah ekosistem yang menata emosi, pikiran, dan 

tindakan dalam menyikapi jagat raya. Hal ini mengingatkan kita bahwa, manusia 

tidak boleh membiarkan masa depan planet terancam pemanasan global 

(Goleman, 2010, hlm.40). Kecerdasan ekologis dituangkan dalam bentuk sikap 

dan perilaku nyata yang mempertimbangkan kapasitas ekologis, dan melahirkan 

sikap setia kawan manusia dengan alam (Hultkrantz, dalam Sternberg, 2004 

dalam Utina, 2014, hlm 13-14). Kecerdasan ekologis sebagai empati yang 

mendalam dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta cara berpikir kritis 

terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar akibat perlakuan kita (Jung,2010 
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dalam Utina, 2014, hlm. 14). Berpikir kritis terhadap masalah lingkungan hidup 

tidak saja secara individual, tetapi secara kelompok dalam memberikan keputusan 

agenda politik. Manusiayang cerdas ekologis menempatkan dirinya sebagai 

control terhadap lingkungan (human as in control of the natural environment). 

Lebih jauh diungkapkan oleh Sebastian dan Ajith (2013) bahwa kecerdasan 

ekologis tidak hanya sekedar kesadaran akan alam sekitar. Tapi juga rasa ikut 

memiliki dan pengetahuan yang dalam terhadap hubungan antara kita dan alam 

sekitar kita. Pendidikan bersifat lingkungan adalah latihan khusus dan cara yang 

mudah untuk membantu kita meraih kecerdasan ekologis dan kecerdasan 

lingkungan bahwa 

Ecological literacy is more than just a sense of awareness of the natural 

world. It is about the sense of belonging and insights about our own inter-

relationship with nature. Environmental education is a particular practice 

and pathway that can help achieve such environmental and ecological 

literacy. (hlm. 178) 

Dalam menghadapi tantangan yang semakin mendesak, pendidikan perlu 

menyikapi agar kerusakan lingkungan yang terjadi dapat diatasi dan manusia 

hidup selaras dengan alam menjadi tujuan pendidikan. Sebagai jawaban atas 

situasi lingkungan dan masyarakat yang mengalami penurunan mutu dan keadaan 

yang semakin mendesak para peneliti dan praktisi pendidikan selama puluhan 

tahun terakhir telah mengembangkan berbagai teori dan strategi dan program yang 

dapat merumuskan suatu kesadaran sebagai wujud ekspresi dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Seperti diuraikan oleh Turner dan Donnelly (2013, hlm. 387) 

sebagai berikut : 

In response to the increasingly pressing challenges of socio-environmental 

degration and injustice facting our world today, some scholar and 

practitioners in field of education have in recent decades developed 

theories, strategics, and programs that formulate environmental 

awareness as an express aim of education. 

Pemaparan mengenai konsep kecerdasan ekologis tersebut, peneliti 

mengkaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 

31 Bandung. Materi mengenai penggunaan lahan dan pola pemukiman 

berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi dipadu dengan keterampilan 

berhidroponik  mengkaitkan dengan kecerdasan ekologis siswa dalam 
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mengantisipasi pemenuhan kebutuhan penghijauan dan pangan (sayur-sayuran) 

melalui penanaman sayuran dengan teknik hidroponik,  pola konsumsi yang tidak 

seimbang, karena kurang asupan sayuran, siswa memenuhi kebutuhan akan 

sayuran hasil produksi hidroponik sendiri untuk memenuhi konsumsi sendiri. 

Melalui keterampilan berhidroponik kecerdasan ekologis siswa dapat ditingkatkan 

seperti  yang diungkapkan oleh Keraf (2014) dalam Ardiansyah (2015, hlm. 12) 

seseorang memiliki kecerdasan ekologi akan menciptakan pola gaya hidup yang 

didasarkan pada kesadaran tentang pentingnya menjaga dan memelihara 

lingkungan hidup demi menyelamatkan kehidupan. 

Peran guru sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan ekologis 

melalui pendidikan seperti diungkapkan Clark (2013, hlm. 39) “...teachers are 

working to develop ecoliterate students...” Guru dalam mengajarkan kecerdasan 

ekologis bukan hal yang terpisah tetapi merupakan kesatuan dalam pengajaran 

seperti diuraikan Long dkk “... ecology teachers must move away from teaching 

concepts as disparate ideas and toward instruction that reflects the 

interconnectedness that character ecological system.”Kecerdasan ekologis 

peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah seperti diungkapkan 

Fleischer (2011, hlm. 238) “...would have at least a basic comprehension of 

ecology, human ecology and the concepts of sustainability, as well as wherewithal 

to solve problem...” Pola dan gaya hidup tersebut tercermin dari pola konsumsi 

kebutuhan pokok, konsumsi energi, penggunaan teknologi, penggunaan 

transportasi, penataan bangunan rumah, sampai pada pola pertanian atau mata 

pencaharian dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan pengetahuan, pola dan 

gaya hidup yang mencerminkan kecerdasan ekologis (ecoliteracy). 

B. Kecerdasan Ekologis Melalui Kegiatan Hidroponik 

Istilah  hidroponik berasal dari kata Yunani Kuno yaitu hydro berarti air 

dan ponos berarti pekerja, yang mengandung arti “ air yang bekerja” (Syariefa 

dkk, 2014, hlm. 26). Hidroponik merupakan teknik bercocok tanam dengan 

menekankan pada pemenuhuan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, atau dalam 

pengertian sehari-hari bercocok tanam tanpa tanah. Di mana pun tumbuhnya 

sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi (unsur hara) 
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yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini fungsi dari tanah adalah 

untuk penyangga tanaman dan air yang ada merupakan pelarut nutrisi, untuk 

kemudian bisa diserap tanaman. Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik 

bertanam hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan 

nutrisi.Dengan sistem hidroponik banyak tanaman hortikultura dapat ditanam di 

pekarangan rumah yang sempit sekalipun (Ihorti, 2015, hlm. 21) 

Secara lebih rinci mengenai keuntungan bercocok tanam dengan 

hidroponik seperti diuraikan Roidah (2014, hlm. 44) adalah : 

1) Keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. 

2) Perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. 

3) Pemakaian pupuk lebih hemat (efisien). 

4) Tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman baru. 

5) Tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat 

dan memiliki standarisasi. 

6) Tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor 

dan rusak. 

7) Hasil produksi lebih continue dan lebih tinggi dibanding dengan 

penanaman di tanah. 

8) Harga jual hidroponik lebih tingi dari produk non-hidroponik. 

9) Beberapa tanaman dapat dibudidayakan di luar musim. 

10) Tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, atau ketergantungan 

dengan kondisi alam. 

11) Tanaman hidroponik dapat dilakukan pada lahan atau ruang yang terbatas 

misalnya di atap, dapur atau garasi. 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu, tingkat perpindahan 

penduduk pedesaan menuju perkotaan atau urbanisasi meningkat sejalan dengan 

berkembangnya sektor industri. Lonjakan kebutuhan pangan akan terjadi di masa 

depan sejalan dengan berkurangnya sumberdaya pelaku sektor pertanian. 

Sementara dunia pertanian pun dihadapkan pada kendala kurangnya lahan 

pertanian dan air karena tidak mampu bersaing dengan lahan hunian. Salah satu 

teknologi pertanian masa depan yang mampu menghasilkan produksi pertanian 

dengan lahan dan air minim adalah hidroponik. Bercocok tanam tanpa 
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menggunakan tanah panen hasilnya berlipat. Hidroponik menjadi hal yang sangat 

luar biasa untuk masalah ini dan setiap orang dapat melakukannya. Seperti yang 

diuraikan oleh Mugundhan dkk(2011, hlm. 295) sebagai berikut : 

These days the lands is lost at such a rapid rate, that there is no telling 

how soon the land will run out for develop. If the growth continued at such 

a speed eventually the only land that will still be able to be developed is 

farmland. We still have no more room for our crops that we grow to 

survive. This has been a potential issue for years which is way to grow 

food and plants without utilizing land which is a fast depleting resource. 

The great thing about hydroponics growing is that anyone can do it. 

 

Kegitan hidroponik dapat dikatakan kegiatan kecerdasan ekologis 

berdasarkan penjelasan Huckle (2013, hlm. 211) bahwa tiga bentuk komplementer 

kecerdasan ekologis yang harus dikembangkan dalam masyarakat yaitu 

kecerdasan ekologis teknis, kecerdasan ekologis budaya dan kecerdasan ekologis 

kritis. Hidroponik merupakan salah satu bentuk kecerdasan ekologis teknis. 

Kecerdasan ekologis teknis memerlukan pemahaman ilmu sains dasar yang sama 

pentingnya dengan memahami juga kehidupan sosial. Karena kita tahu bagaimana 

masyarakat sangat berpengaruh terhadap sistem ekologis dan kita perlu menilai 

teknologi yang tepat yang dapat memungkinkan terbentuknya masyarakat maju 

yang mendukung evolusi dan alam sekitar. Mengenai kecerdasan ekologis teknis 

Huckle (2013) menjelaskan 

Technical ecoliteracy involves understanding the basic science of the bio-

physical world as far as it is relevant to social life; knowing how societies 

can affect ecological systems; and examining appropriate technologies 

that may allow the progressive co-evolution of society and the rest of 

nature.(hlm. 211) 

Alasan lain untuk mengembangkan hidroponik adalah alasan kesehatan. 

Seperti diuraikan oleh Syariefa, dkk. (2014, hlm. 14) bahwa polusi telah menjadi 

konsumsi sehari-hari penduduk yang tinggal di kota besar.“Pollution, for example, 

clearly involves problems in ecology; toxicological analysis, ecological impact 

assessment, and technological amelioration.“(Garrard, 2007, hlm. 359). Asap 

kendaraan bermotor, asap rokok hampir tidak bisa dihindari. Kandungan dalam 

asap polutan menyebabkan masalah yang serius hingga kanker yang berujung 

kematian. Dengan adanya tanaman sayuran hidroponik yang nantinya produktif 
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menghasilkan sayuran juga berperan dalam menghasilkan oksigen dan dapat 

mengurangi pencemaran. Selain itu penyebab lain adalah kurangnya konsumsi 

buah dan sayuran. Nadesul (2007, hlm. 54) mengungkapkan kondisi gizi orang 

sekarang dengan status “ tidaksakit-tidak sehat”. Pergi beraktivitas tanpa sarapan 

dulu, makan siang seadanya, cenderung memilih jenis menu instan yang serba 

kurang lengkap, selain jenis makanan “ampas” (junk food dan fast food) yang 

rata-rata sudah kehilangan sebagian besar zat gizinya. 

Salah satu makanan sehat yang dapat mencegah kanker adalah sayuran. 

Sayuran walau bukan sumber energi utama tetapi kandungan nutrisinya berperan 

penting untuk menekan risiko kanker. Hal ini diuraikan oleh Nadesul (2007, hlm 

121-122) memilih hidup tertib dan mendahulukan sarapan pagi, menu makan 

siang yang lengkap gizinya dan serba alami. Kalau memungkinkan dapat 

memperoleh yang alami di pekarangan sendiri. Sayuran segar kaya akan zat 

kehidupan (bioactive) serta Chlorophyl. Sayur-mayur dapat ditanam secara 

sederhana di pot dan atap rumah (hidroponik).Melalui hidroponik siswa  merawat 

tanamannya sampai panen, hidroponik ibarat taman untuk belajar, seperti 

dijelaskan Stone (2004, hlm. 21)”In the garden, student help tend the soil, plant 

seeds, care for the plants and them harvest their crops, which often become 

ingredients for seasonsonal...” 

Sayuran produk hidroponik lebih berkualitas dari sisi kandungan vitamin 

dan penampilan fisiknya dibandingkan sayuran konvensional di atas tanah, 

apabila teknik budidaya hidroponik tepat. Lapisan subur tanah yang sudah hilang 

atau kritis menyebabkan hasil pertanian termasuk sayuran kekurangan jenis 

mineral. Akibatnya tubuh manusia yang mengkonsumsinya pun ikut kekurangan 

mineral-mineral tersebut. Melalui teknik hidroponik yang tepat ternyata dapat 

menghasilkan memungkinkan tanaman memperoleh nutrisi yang diperlukan 

secara terukur untuk meningkatkan kualitasnya. Hasil penelitian yang diterbitkan 

jurnal Food Science and Tecnology dalam Syariefa (2014, hlm. 17) ternyata 

kandungan vitamin C dalam tanaman yang dibudidayakan dengan teknik 

hidroponik lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di tanah. 

Banyak pihak mendorong untuk menerapkan hidroponik, termasuk 

pengembangan di sekolah. BPLH selaku lembaga yang bergerak dalam 
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lingkungan hidup memberikan alat hidroponik kepada sekolah khususnya SMP 

Negeri 31 Bandung sebagai sekolah Adiwiyata Nasional untuk dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran. Tentunya alat hidroponik ini bukan hanya sekedar 

pajangan, tetapi dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam kehidupan nyata. Pengetahuan dan praktek berhidroponik yang diberikan 

guru dapat menjadi bekal siswa untuk mengatasi masalah sosial seperti yang 

diuraikan pada bagian terdahulu. Siswa mempunyai kecerdasan ekologis melalui 

hidroponik dalam kegiatan penggunaan lahan dan pola pemukiman penduduk 

berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi dan gagasan kreatif dalam tindakan 

ekonomi untuk mencapai kemakmuran bahkan lebih jauh kemampuannya dalam 

berhidroponik yang didapat di sekolah membuat siswa tertarik untuk menekuni 

bisnis pertanian kelak. Seperti yang diungkapkan Gardner (2003, hlm. 197) 

sasaran yang bahkan jauh lebih menarik adalah agar siswa bertanggung jawab 

untuk pendidikan mereka sendiri, bahkan setelah sekolah berakhir, sehingga 

kecerdasan praktis untuk bersekolah menjadi kecerdasan praktis untuk 

memperoleh dan memahami sepanjang hidup. Guru sangat berperan dalam 

meningkatkan kecerdasan ekologis siswa karena guru merupakan kandidat dalam 

pengembangan kecerdasan ekologis seperti dijelaskan oleh Kulnieks (2013, hlm. 

114) bahwa “.... whereby teacher are engaged in activities for eco-literacy 

development and environmental leadership.” 

Hidroponik yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya agar siswa 

memiliki kecerdasan ekologis. Kecerdasan ekologis memiliki prinsip-prinsip yaitu 

sebuah ekosistem berarti tanpa sampah, bangkai hewan menjadi makanan hewan 

lain, siklus berkelanjutan dalam rantai kehidupan, bahwa sumber energi utama 

dalam siklus ekologi berasal dari matahari, bahwa perbedaan menjamin 

kesinambungan, dan bahwa kehidupan asal mula planet ini milyaran tahun yang 

lalu bukan dibangun dari peperangan tapi dari kerjasama, kemitraan dan jaringan 

kerja. seperti yang diungkapkan Capra (1999, hlm. 6)yaitu : 

a. that an ecosystem generates no waste, one species’ waste being 

another species’ food; 

b. that matter cycles continually through the web of life; 

c. that the energy driving these ecological cycles flows from the 

sun; 

d. that diversity assures resilience; 
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e. that life, from its beginning more than three billion years ago, 

did not take over the planet by combat but by cooperation, 

partnership, and networking. 

Prinsip kelima bahwa kehidupan merupakan hasil dari kerjasama, kemitraan dan 

jaringan kerja merupakan salah satu karakter dari pendidikan IPS. 

Hidroponik adalah ekosistem yang tidak merusak alam, siklus materi terus 

melalui jaring kehidupan, siklus ekologi mengalir dari matahari dan hasil 

produksinya dapat menjaminketahanan pangan. Melalui hidroponik siswa belajar 

tentang siklus makananyang merupakan siklus alami dari mulai menanam, 

tumbuh dan panen. Ada proses pemberian nutrisi dan daur ulang. Melalui praktek 

hidroponik siswa dapat mempelajari siklus ekologi yang lebih besar lagi seperti 

siklus-siklus air, siklus musim, dan sebagainya, yang semuanya ada dalam jaring-

jaring  planet kehidupan. Hiroponik merupakan salah satu upaya pendidikan 

berkelanjutan meningkatkan kecerdasan ekologis dimana siswa belajar memenuhi 

kebutuhan sumber daya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti yang didefinisikan The 

Brundtland Commisions dalam  Singleton (2015) “...means to meet of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their owns 

needs...”  Kemudian  Capra (1999, hlm.7) menguraikan mengenai siklus materi 

bahwa: 

In the garden, we learn about food cycles and we integrate the natural 

food cycles into our cycles of planting, growing, harvesting, composting, 

and recycling. Through this practice, we also learn that the garden as a 

whole is embedded in larger systems that are again living networks with 

their own cycles. The food cycles intersect with these larger cycles—the 

water cycle, the cycle of the seasons, and so on—all of which are links in 

the planetary web of life. 

Penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 31 Bandung tentang 

keterampilan berhidroponik siswa, merupakan kolaborasi dengan guru PLH. 

Keterampilan hidroponik diberikan oleh guru PLH kepada siswa. Guru IPS 

menjadikan keterampilan hidroponik yang diberikan guru PLH sebagai media dan 

sumber pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan ekologis siswadikaitkan 

dengan materi IPS penggunaan lahan dan pola pemukiman penduduk berdasarkan 
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kondisi fisik permukaan bumi dan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk 

mencapai kemandirian dan kesejahteraan di kelas VII semester genap. 

 

C. Kecerdasan Ekologis Melalui Pembelajaran IPS 

IPS merupakan sintesis dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial antara lain: 

sosiologi, antropologi budaya, sejarah, psikologi sosial, geografi, ekonomi, 

politik, dan ekologi yang disusun dan diorganisir secara sistematis untuk 

pengembangan scientific, psikologis, pedagogis, untuk tujuan pendidikan. Materi 

dari berbagai ilmu sosial diintegrasikan melalui masalah-masalah sosialdalam 

masyarakat. Aspek penting dari ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan diadaptasikan 

untuk digunakan dalam pengajaran di sekolah.  

Sumaatmadja (1984, hlm. 20) menguraikan bahwa mata pelajaran IPS 

bertujuan mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang meninpa masyarakat. 

Sejalan dengan Sumaatmadja, Sapriya (2009, hlm.  51) menyatakan bahwa 

pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan disamping 

pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Kecakapan mengolah dan menerapkan 

informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan 

siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam 

masyarakat. 

Pendidikan IPS sebagaimana dikutip dari National Council for Social 

Studies (NCSS) dalam Sapriya (2009, hlm. 10)yang mendefinisikan IPS sebagai 

berikut : 

“ ... the integrated study of the social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program social studies 

provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archeology, economics, geography, history, law, 

philosophy, political science, psychology, religion and sociology, as well 

as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 

sciences. The primary purpose of social studies is to help young people 

make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a 

cukturally diverse, democratic society in an interdependent world” . 
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Tujuan Social Studies atau IPS menurut Supardan (2014, hlm. 15) 

dikategorikan dalam tiga kelompok tujuan, yakni : (1) Understanding, yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan kecerdasan (knowledge and knowing); (2) 

Attitudes, yang berhubungan dengan nilai-nilai, apresiasi, cita-cita, dan perasaan; 

(3) Skills, yang berhubungan dengan penggunaan dan pemakaian pembelajaran 

studi sosial dan kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru. 

Sementara Woolever (1987, hlm. 18) menyatakan tujuan IPS adalah : 

 Social studies education is the sum of all experiences that have as a goal 

to teach students how to make and act an rational decisions, both as 

individuals an as group members, based on knowledge derived by the 

method of science and on personal values that have been systematically 

explored and clarified.. 

Sapriya (2009, hlm. 194-195 ) menyatakan tujuan IPS sebagai berikut : 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan kemanusiaan. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional dan global. 

Paparan mengenai tujuan IPS dari beberapa pendapat dapat disimpulkan 

bahwa mata pelajaran IPS sangat terkait dengan lingkungan sekitar. IPS 

merupakan mata pelajaran yang memiliki tanggung jawab meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia mempunyai kecerdasan  dalam memecahkan 

masalah-masalah sosial dan lingkungannya. Sehubungan dengan itu, maka 

pembelajaran IPS di sekolah harus lebih konsisten untuk menumbuhkan 

pengetahuan dan kepedulian siswa terhadap masalah lingkungan hidup. Sehingga 

pada taraf selanjutnya mampu menumbuhkan sikap dan perilaku kecerdasan 

ekologis melalui serangkaian keterampilan yang dipraktekkan dalam upaya 

mendukung kelangsungan hidup dengan selaras alam. Pembelajaran IPS harus 

powerfull seperti penjelasan Supardan (2015, hlm. 54-59) adalah pembelajaran 

studi sosial/IPS yang kuat atau autentik dimulai denganpengetahuan yang 

mendalam dan pemahaman tentang subjek dan tujuan yang unik. Pembelajaran 



34 
 

Ernayenti, 2016 
PENINGKATAN KECERDASAN EKOLOGIS SISWA MELALUI HIDROPONIK DALAM PEMBELAJARAN ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

IPS mempersiapkan siswa untuk mengidentifikasi, memahami dan bekerja untuk 

memecahkan tantangan yang dihadapi bangsa kita yang beragam di dunia yang 

semakin saling bergantung.  

Pembelajaran IPS untuk meningkatkan kecerdasan ekologis siswa 

memerlukan pendekatan ekopedagogi. Ekopedagogi seperti diuraikan Khan dan 

Gadoti dalam Supriatna (2016, hlm. 9) bahwa 

Ekopedagogi dapat diartikan sebagai gerakan akademik untuk 

menyadarkan para peserta didik menjadi seorang individu yang memiliki 

pemahaman, kesadaran dan keterampilan hidup selaras dengan 

kepentingan pelestarian alam. Ekopedagogi dapat juga digunakan sebagai 

pendekatan dalam pembelajaran yang menjadikan para siswa sebagai 

pembelajar yang mandiri, otonom, mampu mengembangkan potensi 

belajarnya berdasarkan pengalaman yang dibawa dari luar kelas serta 

menyadari bahwa setiap tindakannya akan berdampak pada diri dan 

lingkungannya. 

Ekopedagogi dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran yang 

memotivasi siswa untuk aktif terlibat langsung dalam mengembangkan 

potensinya.  Siswa mempunyai keterampilan dalam memecahkan masalah melalui 

ekopedagogi dalam pembelajaran IPS yang mengajarkan kecerdasan ekologis, 

menggambarkan tentang pentingnya lingkungan hidup seperti pendapat Goleman 

(2010, hlm. 38) bahwa “ ... kecerdasan ekologis membuat kita dapat menerapkan 

apa yang kita pelajari, mengenai akibat aktivitas manusia terhadap ekosistem 

sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan.  Jika mengambil salah satu 

strategi yang diuraikan oleh Banks (2012, hlm. 343) merupakan unit masalah 

keputusan tentang ekologi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan 

diambil yang berhubungan dengan masalah ekologi. 

Upaya untuk mewujudkan kecerdasan ekologis siswa dengan 

menggunakan pendekatan ekopedagogi guru IPS dapat menggunakan kurikulum 

yang berlaku. Dalam konteks ekopedagogi kurikulum disesuaikan dengan  isu-isu 

lingkungan yang berkembang di daerah setempat, melalui pembelajaran IPS 

dalam Kurikulum 2006 berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar yang tercantum dalam Standar Isi  BSNP (2006, hlm. 161) yaitu : 

Standar Kompetensi (SK) : 6. Memahami Kegiatan Ekonomi Masyarakat 
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Kompetensi Dasar (KD)  :  

6.1  Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan 

pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. 

6.2 Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai 

kemandirian dan kesejahteraan. 

Kemudian dari KD tersebut diturunkan menjadi prinsip-prinsip dasar untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan 

peningkatan kompetensi kecerdasan ekologis siswa Adapun kompetensi tersebut 

dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 2.1 Kompetensi Kecerdasan Ekologis dari Centre of Ecoliteracy 

Kompetensi Sub Kompetensi Indikator Keberhasilan 

Aspek Pengetahuan   Memahami isu dan 

permasalahan lingkungan 

dari perspektif 

keseimbangan dan 

kelestarian ekologis. 

(Approach issues 

andsituations from a 

systems perspective) 

 Memahami prinsip-prinsip 

ekologi 

(Understand fundamental 

ecological principles) 

 Berpikir kritis, 

memecahkan masalah 

secara kreatif, dan 

menerapkan pengetahuan 

untuk situasi baru 

(Thinks critically, solve 

problems creatively, and 

apply knowledge to new 

1. Siswa dapat 

memahami 

berkurangnya lahan 

terbuka hijau di 

sekitar sekolah dan 

tempat tinggalnya 

mempengaruhi 

keseimbangan dan 

kelestarian ekologis. 

2. Siswa dapat 

memahami walau 

minim lahan untuk 

penghijauan, kegiatan 

penghijauan harus 

dilakukan untuk 

keseimbangan alam. 

3. Siswa dapat 

menjelaskan bahwa 

hidroponik 

merupakan salah satu 

cara melakukan 

penghijauan ketika 

minim lahan dan 

media tanah. 

4. Siswa dapat 

menganalisa dampak 

kegiatan hidroponik 

terhadap keadaan 

ekologi. 

5. Siswa  memahami  
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Kompetensi Sub Kompetensi Indikator Keberhasilan 

situation) 

 Menilai dampak atau efek 

tindakan manusia dan 

menerapkan teknologi 

terhadap lingkungan 

(Assess the impacts and 

athical effects of human 

technologies and actions) 

 Memperhitungkan 

konsekuensi jangka 

panjang dari pengambilan 

sebuah keputusan dan 

memperhitungkan 

konsekuensi jangka 

panjang dari suatu 

keputusaan 

(Envision the long term 

consequences of decisions) 

memanfaatkan 

barang bekas untuk 

kegiatan hidroponik 

merupakan salah satu 

bentuk kecerdasan 

ekologis. 

6. Siswa dapat 

menjelaskan bahwa 

sayuran hasil  

hidroponik 

merupakan sayuran 

sehat dan ramah 

lingkungan. 

7. Siswa dapat 

mendeskripsikan 

proses penanaman 

sayuran melalui 

teknik hidroponik. 

8. Siswa dapat 

mendeskripsikan 

tindakan kreatif 

dalam memanfaatkan 

botol bekas minuman 

kemasan sebagai 

salah satu media 

hidroponik.  

9. Siswa dapat 

menjelaskan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

seseorang melakukan 

kegiatan penghijauan 

dengan hidroponik 

memanfaatkan 

barang bekas. 

 

Aspek Sikap   Memberikan perhatian, 

empati, dan rasa hormat 

terhadap sesama dan 

makhluk hidup lainnya 

( Feel concern, empathy, 

and respect for other eople 

and living things) 

 Menghargai perbedaan 

1. Siswa menunjukkan 

perilaku peduli 

lingkungan dengan 

memanfaatkan 

barang bekas untuk 

kegiatan hidroponik. 

2. Siswa meyakini 

melalui hidroponik 

menjadi salah satu 
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Kompetensi Sub Kompetensi Indikator Keberhasilan 

latar belakang, motivasi, 

niat dalam berinteraksi 

sesuai dengan perspektif 

saling menghargai 

terhadap nilai kerjasama 

(see from and appreciate 

multiple perspective work 

with and value others with 

different backgrounds, 

motivations, and 

intentions) 

 Berkomitmen untuk 

kesamaan, keadilan, 

inklusivitas, dan 

menghormati semua orang 

(Commit to equity, justice, 

inclusivity, and respect for 

all people) 

upaya menjaga 

keadaan ekologi agar 

dapat dimanfaatkan 

secara berkelanjutan. 

3. Siswa memiliki 

ikatan yang kuat 

dengan alam dengan 

adanya tindakan 

menjaga dengan baik 

tanaman 

hidroponiknya. 

4. Siswa berkomitmen 

untuk melakukan 

penghijauan melalui 

hidroponik 

memanfaatkan 

barang bekas. 

Aspek Keterampilan   Membuat dan 

menggunakan alat-alat, 

benda, dan prosedur yang 

dibutuhkan oleh 

masyarakat yang 

berkelanjutan 

(Create and use too;s, 

objects, and procedures 

required by sustainable 

communities) 

 Menerapkan dalam 

tindakan praktis dan 

efektif, dalam menerapkan 

pengetahuan ekologi 

dengan pemahaman yang 

peduli terhadap 

1. Siswa membuat 

rencana melakukan 

kegiatan hidroponik 

menanam beraneka 

ragam sayuran 

2. Siswa mempraktekkan 

keterampilan 

hidroponik dengan 

memanfaatkan botol 

plastikbekas kemasan 

air mineral/minuman. 

3. Siswa melakukan 

kegiatan penghijauan  

menanam beraneka 

ragam sayuran dengan 

hidroponik di tempat 

tinggalnya. 
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Kompetensi Sub Kompetensi Indikator Keberhasilan 

keseimbangan ekologis. 

(Turn conditions into 

practical and effective 

action, and apply 

ecological knowledge to 

the practice of ecological 

design) 

 Menilai dan 

memanfaatkan energi dan 

sumber daya sesuai 

kegunaannya 

(assess and adjust uses of 

energy and resources) 

4. Siswa mampu 

mensosialisasikan 

kegiatan penghijauan 

walaupun minim media 

tanah memanfaatkan 

barang bekas dengan 

teknik hidroponik. 

5. Siswa mengkreasikan 

penanaman hidroponik 

dengan memanfaatkan 

barang bekas lainnya 

selain botol bekas air 

mineral  dalam kegiatan 

berhidroponik. 

6. Siswa mampu 

memelihara sampai  

panen sayuran 

hidroponik  mengolah 

menjadi makanan yang 

siap dikonsumsi. 

A set of core competencies from The Centre for Ecoliteracy (2011) 

Tersedia online di http://www.ecoliteracy.org./discover/competencies 

 

 Berdasarkan pedoman indikator yang dikembangkan pada tabel di atas 

kemudian dipadukan dengan metode pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

KTSP 2006, maka diharapkan dapat mengukur peningkatan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan kecerdasan ekologis siswa dalam berhidroponik melalui 

materipenggunaan lahan dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik 

permukaan bumi dan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai 

kemandirian dan kesejahteraan. Pada akhirnya siswa mempunyai keterampilan 

dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di 

sekolah dalam kehidupan nyata. 

Penelitian ini bertujuan tidak hanya menempatkan siswa pada pemahaman 

konseptetapi pada tahap implementasi penggunaan lahan yang cerdas melalui 

http://www.ecoliteracy.org./discover/competencies
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hidroponik menggunakan barang bekas untuk penghijauan dan menghasilkan 

sayuran. Sehingga dalam kehidupan nyata siswa pun memiliki kecerdasan dalam 

melakukan kegiatan penggunaan lahan yang minim untuk penghijauan dan dapat 

menghindarkan konflik antara ekonomi dan ekologi.Hikmah bagi komunitas umat 

manusia ini pasti nyata. Konflik antara ekonomi dan lingkungan timbul karena 

alam sifatnya selalu bersiklus, sedangkan proses industri linier. Dunia usaha 

mengubah hasil bumi menjadi produk berikut sampahnya dan menjual produknya 

kepada konsumen yang membuang lebih banyak lagi sampah setelah 

menggunakan produk tersebut. Prinsip ekologi sampah sama banyaknya dengan 

makanan itu sendiri artinya jika suatu industri terus menerus menghasilkan produk 

dan barang-barang maka sebanyak itu pula menghasilkan limbah. Jadi harus 

dipikirkan sesuatu yang baru dan manfaat dalam sistem industri yang 

berkelanjutan, hasil keseluruhan dari sistem tersebut baik produk maupun 

limbahnya harus dipandang dan diperlakukan sebagai sumber dalam siklus sistem 

ekologi. Seperti yang diuraikan Stone dan Barlow (2005) bahwa   

The lesson for human communities is obvious. a conflict between 

economics and ecology arises because nature is cyclical, while industrial 

processes are linear. Businesses transform resources into products plus 

waste, and sell the products to consumers, who discard more waste after 

consuming the products. The ecological principle "waste equals food" 

means that-if an industrial system is to be sustainable-all manufactured 

products and materials, as well as the wastes generated in the 

manufacturing processes, must eventually provide nourishment for 

something new. In such a sustainable industrial system, the total outflow 

of each organization-its products and waste-would be perceived and 

treated as resources cycling through the system.(hlm. 26) 

Melaluipendekatanekopedagogidalampembelajaran IPS SMP Kelas VII  

Kurikulum 2006, maka kegiatan tersebut dikolaborasi dengan mata pelajaran PLH 

yang memberikan keterampilan praktek hidroponik. Melalui praktek hidroponik, 

siswa dibawa pada aplikasi penggunaan lahan yang ada untuk penghijauan 

menanam sayuran. Konsep tersebut tidak hanya merupakan hapal dan paham 

pengertian tetapi sudah merupakan implementasi dari kecerdasan ekologis. 

D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian tentang peningkatan kecerdasan ekologis peserta didik telah 

dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantara peneliti tersebut adalah : 
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1. Juslan (2015) dengan judul Peningkatan Ecoliteracy Peserta Didik dalam 

Mengkonsumsi Makanan Organik dengan Memanfaatkan Pangan Lokal 

Sebagai Media Pembelajaran IPS (PTK di SMP Atap Negeri Sering 

Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan). Melalui PTK dengan 

materi Kegiatan Ekonomi Masyarakat sebagai bentuk antisipasi dan 

perbaikan masalah kesehatan dan lingkungan peserta didik dengan 

memanfaatkan pangan lokal sebagai media pembelajaran IPS, dan upaya 

meningkatkan ecoliteracy peserta didik dalam mengkonsumsi makanan 

organik. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas diperoleh peningkatan 

kompetensi ecoliteracy peserta didik baik aspek pengetahuan 

(head/cognitive), aspek sikap (heart/emotional) dan aspek keterampilan 

(hand/active). Kesimpulan dari penelitian bahwa penggunaan media 

pangan lokal dengan pendekatan pembelajaran IPS yang bervariasi mampu 

meningkatkan ecoliteracy peserta didik serta dapat diterapkan di sekolah 

menengah pertama lainnya. 

2. Dewi Amelia Valentine (2015) dengan judul Peningkatan Ecoliteracy 

Siswa Dalam Pemanfaatan Kebun Karet Sebagai Sumber Pembelajaran 

IPS Melalui Pendekatan Saintifik (Penelitian Tindakan Kelas di SMP 

Negeri Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian 

tersebut dilatarbelakangi oleh terabaikannya kondisi lingkungan yang 

semakin buruk karena dieksploitasi manusia tanpa mendapat balikan 

berupa perawatan dan pelestarian dari penggunaannya. Pembelajaran IPS 

memanfaatkan kebun karet sebagai sumber pembelajaran melalui 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan ecoliteracy. Tujuan penelitian 

memanfaatkan kebun karet sebagai sumber pembelajaran melalaui 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan ecoliteracy siswa. Metode 

penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan deskriftif 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pembelajaran yang 

meliputi skenario pembelajaran, materi, metode pembelajaran, bentuk 

evaluasi yang terdiri dari lembar kerja kelompok siswa dan tes hasil 

belajar serta format penilaian yang berpijak pada kompetensi ecoliteracy 

(pengetahuan/head, sikap /heart, tindakan/hands, dan keyakinan/spirit) 
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yang semuanya termuat dalam RPP, melalui pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan ecoliteracy siswa. Penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan memanfaatkan kebun karet sebagai sumber 

pembelajaran melalui pendekatan saintifik meningkatkan ketertarikan dan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sumber pembelajaran dan 

pendekatan saintifik meningkatkan nilai rata-rata kelas, presentase daya 

serap dan ketuntasan belajar sehingga menjadikan pembelejaran IPS 

semakin bermakna. 

3. Rizky Ardiansyah (2015)Peningkatan EcoliteracyPeserta Didik dalam 

Sanitasi Toilet Sekolah Melalui Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran 

IPS Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII-A SMP Negeri 4  Situraja 

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh buruknya kondisi sanitasi di SMP Negeri 4 Situraja. Kondisi ini 

terjadi disebabkan rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta 

didik mengenai pentingnya memelihara sanitasi toilet. Tujuan penelitian 

adalah  meningkatkan kompetensi ecoliteracy peserta didik dalam sanitasi 

toilet sekolah baik pada aspek pengetahuan (head), sikap (heart),  maupun 

keterampilan (hands) mereka dalam sanitasi  metotoilet di sekolah melalui 

serangkaian kegiatan observasi dan demonstrasi. Kesimpulan dari 

penelitian bahwa pembelajaran IPS melalui metode demonstrasi dapat 

meningkatkan kompetensi ecoliteracy peserta didik dalam sanitasi toilet di 

sekolah. 

4. Badrud Tamam (2015) judul penelitian Peningkatan Ecoliteracy Peserta 

Didik Sebagai Green Consumer Melalui Pemanfaatan Kemasan Produk 

Konsumsi Dalam Pembelajaran IPS (Penelitian Tindakan Kelas di SMP 

Negeri 1 Ciruas-Kabupaten Serang. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi ecoliteracy peserta didik sebagai green 

consumer, melalui pemanfaatan kemasan produk konsumsi sebagai media 

dan sumber belajar IPS. Latar belakang penelitian adanya kondisi objektif 

masalah limbah kemasan produk-produk konsumsi, sebagai polutan serius 

bagi lingkungan termasuk bagi peserta didik di lingkungan SMP Negeri 1 

Ciruas. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan 
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desain penelitian dari Kemmis dan Mc. Taggart.  Kesimpulan dari 

penelitian bahwa pembelajaran IPS setelah memanfaatkan kemasan 

produk konsumsi sebagai media dan sumber belajar dapat secara efektif 

meningkatkan kemampuan ecoliteracy peserta didik sebagai green 

consumer, pada kelas VIIB di SMP Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang-

Banten. Sehingga peserta didik mampu lebih selektif baik dalam memilih, 

menggunakan dan membeli produk konsumsi berkemasan yang 

berorientasi pada kelestarian lingkungan terutama di lingkungan sekolah.  

5. Udi Utomo (2015) judul penelitian Peningkatan Kecerdasan Ekologis 

Siswa Dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Lingkungan Lokal 

Melalui Outdoor Education (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII H 

SMP Negeri 2 Kayen Kabupaten Pati). Penelitian bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan ekologis  siswa SMPN 2 Kayen Kabupaten Pati 

Jawa Tengah. Penelitian dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para siswa 

terhadap kehadiran pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng yang 

berdekatan dengan kawasan sekolah. Penelitian menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas dengan desain dari Kemmis dan Mc. Taggart 

yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi.  Temuan dari penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

kecerdasan ekologis pada aspek pengetahuan, kesadaran keterampilan 

siswa SMPN 2 Kayen. Rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Pati 

dapat melestarikan Pegunungan Kendeng Utara. 

Penelitian ini menyarankan untuk mengintegrasikan program kesadaran 

lingkungan dalam kurikulum sekolah. Cara ini telah terbukti berhasil 

dalam meningkatkan prestasi dan sikap lingkungan siswa. 

6. Muhaimin (2014) judul penelitian Pengembangan Model Problem Based 

Learning Dalam Ecopedagogy Untuk Peningkatan Kompetensi Ekologis 

Mata Pelajaran IPS. Manusia dan lingkungan merupakan sistem yang 

integral dalam membentuk ekosistem. Manusia sangat tergantung terhadap 

lingkungan hidupnya, baik lingkungan secara fisik dan sosial. Salah satu 

perhatian IPS adalah materi ekologi yang berhubungan dengan interaksi 

kehidupan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks faktual, 
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kompetensi ekologis dikembangkan dalam IPS baru sebatas pengetahuan, 

moral dan perilaku ekologis belum dihayati dan diwujudkan dalam bentuk 

nyata untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, secara umum 

penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas model Ecopedagogy- 

Berbasis Masalah Lingkungan Hidup Lokal (BMLHL) untuk peningkatan 

kompetensi ekologis pada mata pelajaran IPS siswa SMP Negeri di 

Kabupaten Bangkalan Madura. Kompetensi ekologis siswa terdiri dari 

aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi. Desain dan alur 

pengembangan model meliputi fase : (1) investigasi, (2)  desain, (3) 

realisasi/konstruksi, (4) tes, evaluasi, dan revisi, dan (5) implementasi. 

Subjek penelitian adalah SMP Negeri di Kabupaten Bangkalan Madura 

dengan teknik stratified sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan tes, angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: model Ecopedagogy-BMLHL lebih 

efektif meningkatkan kompetensi ekologis siswa dalam pembelajaran IPS 

baik dalam proses maupun hasil pembelajaran yang meliputi kompetensi 

aspek kognitif, sikap, keterampilan, dan partisipasi dibandingkan dengan 

penggunaan model pembelajaran langsung (direct instruction). Efektifitas 

proses meliputi peningkatan proses dalam hal  menganalisis berbagai 

fakta, mengeksplorasi isu, pemetaan masalah, kemampuan berpikir logis, 

kritis, kreatif, mengembangkan rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan pengembangan keterampilan sosial. Selain itu adanya 

peningkatan keterampilan guru dalam melaksanakan sintaks model 

Ecopedagogy-BMLHL, sistem sosial dan prinsip reaksi berlangsung 

interaktif dan berpusat kepada siswa. Penelitian ini merekomendasikan 

secara lebih luas implementasi Ecopedagogy- BMLHL dengan isu-isu 

lokal dari permasalahan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah 

perlu menumbuhkan kompetensi ekologis dengan pembiasaan (habit 

formation), memberikan keteladanan (role model), dan gerakan bersama 

yang membentuk perilaku dan budaya sekolah yang selaras dengan green 

curriculum dan green living. 
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Relevansi posisi peneliti dengan penelitian terdahulu, dalam hal ini mencakup 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dengan 

penelitian terdahulu pada upaya peningkatan kecerdasan ekologis siswa. 

Sedangkan perbedaannya, peneliti menggunakan hidroponik untuk 

menanamkan kepedulian lingkungan dalam peningkatan kecerdasan ekologis. 


