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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan hal yang penting dalam 

hubungan manusia dan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan siswa kelas 

IVC SDN 2 Jayagiri Lembang masih kurang baik. Berdasarkan hasil observasi, 

siswa kelas IVC SDN 2 Jayagiri Lembang menunjukan kepedulian lingkungan 

khususnya kepedulian terhadap sampah kertas masih kurang, terlihat dari 

kebiasaan siswa dalam memperlakukan kertas dengan menghamburkannya untuk 

bermain-main. Hal tersebut bukan hanya membuat kelas menjadi kotor tetapi juga 

gambaran bahwa siswa belum peduli dan memahami pentingnya kertas. 

Kebiasaan lain yaitu hanya 33% siswa yang aktif dalam menggunakan buku yang 

kertasnya masih kosong serta menulis pada kedua sisi kertas.  

Kondisi lingkungan kelas yang cenderung kotor dengan sampah kertas 

yang berserakan di lantai, dan terlihat tumpukan sampah kertas dan kardus di 

kolong meja serta almari yang dibiarkan begitu saja juga merupakan indikasi 

bahwa kepedulian lingkungan siswa terhadap sampah kertas masih kurang. Hanya 

rata-rata 69% siswa menganggap bahwa membuang sampah pada tempatnya, 

menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengetahui penyebab kerusakan 

lingkungan, ikut membantu menyelesaikan masalah lingkungan, dan mencegah 

kerusakan lingkungan merupakan hal yang penting. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena siswa belum dibiasakan untuk mencintai dan menjaga lingkungan, 

kurangnya pengetahuan siswa terhadap masalah lingkungan yang berdampak pada 

pemahaman dan kepedulian siswa terhadap lingkungan yang kurang, serta 

kurangnya kesempatan siswa dalam memahami permasalahan tersebut dalam 

pembelajaran di kelas. 

Masalah kurangnya kesadaran lingkungan di kelas IVC SDN 02 Jayagiri 

Lembang tersebut jika tidak diatasi maka akan membuat masalah lingkungan 

menjadi kompleks (Maulidya et al, 2014). Kepedulian siswa terhadap lingkungan 

merupakan gambaran hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan. 
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Manusia dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang bekerja secara 

sistematis. Sebagai suatu sistem, keduanya saling memengaruhi satu sama lain, 

lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan 

(Maxim, 2010; Goleman, 2012). Penting untuk memperhatikan hubungan saling 

ketergantungan tersebut. Peran pendidikan lingkungan dalam pembelajaran 

(environmental education) dapat menjadi solusi dari masalah tersebut.  

Pendidikan lingkungan merupakan proses yang membantu 

mengembangkan keterampilan dan etika yang dibutuhkan untuk memahami 

hubungan antara manusia dan lingkungan (UNESCO-UNEP, 1978). Hal ini 

bertujuan untuk mempersiapkan warga negara, termasuk siswa, untuk 

memecahkan dan mencegah masalah lingkungan (NAAEE, 2011; McBeth et al, 

2008; Karatekin, 2012; McBride, 2013; Danis, 2013). Pendidikan lingkungan 

penting untuk mendapatkan perhatian tinggi dalam membangun lingkungan yang 

berkelanjutan (Erdogan et al, 2009). Penting adanya pendidikan lingkungan 

kepada siswa untuk menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. 

Pencapaian dari pendidikan lingkungan tersebut yaitu siswa memiliki 

environmental literacy (Chu et al, 2007; Erdogan et al, 2009; Hungerford dan 

Volk, 1990; Negev et al, 2008; Roth, 1992; Deswari, 2015). Masyarakat yang 

mempunyai environmental literacy akan dapat berperilaku dengan cara yang 

terhormat dan bertanggungjawab terhadap lingkungan (Ramdas, 2014). Roth 

mendefinisikan environmental literacy sebagai kemampuan untuk memahami dan 

menafsirkan yang berhubungan dengan sistem lingkungan dan mengambil 

tindakan yang tepat untuk memelihara, memulihkan, dan memperbaiki sitem 

tersebut melalui pengetahuan, keterampilan, dan kecenderungan terhadap masalah 

lingkungan (ERIC Digest, 1992). Siswa yang memiliki environment literacy akan 

berperilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui pengetahuan, 

keterampilan dan kecenderungan (kesadaran) terhadap masalah lingkungan. 

Environment literacy dalam piagam Tbisili mencakup kesadaran, 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi (UNESCO-UNEP, 1978; 

McBeth dan Volk, 2010). Tindakan fisik seseorang dalam melakukan gaya hidup 

sadar lingkungan dalam mendaur ulang dan memungut sampah merupakan 
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pencerminan partisipasi dalam environmental literacy (Ramdas, 2014). Siswa 

dapat memecahkan masalah lingkungan kelas yang ada yaitu banyaknya sampah 

kertas melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan 

environmental literacy dalam daur ulang. Daur ulang (recycle) merupakan upaya 

mengubah barang bekas atau sudah tidak dipakai menjadi barang yang bisa 

dimanfaatkan kembali (Tesa, 2017).  

Sampah kertas, seperti yang ada di kelas IVC SDN 02 Jayagiri Lembang, 

merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal padahal jumlah 

dan potensinya cukup besar (Wahyono, 2001). Upaya untuk mengatasi sampah 

kertas yang terjadi di kelas IVC SDN 02 Jayagiri Lembang, peneliti akan 

meningkatkan environmental literacy siswa dengan berfokus pada waste paper 

recycling, dengan memanfaatkannya menjadi kerajinan tangan (Tesa, 2017). 

Aspek peningkatan pada penelitian ini meliputi pengetahuan, kesadaran, 

dan keterampilan yang merupakan komponen dari environmental literacy. 

Pengetahuan akan mempengaruhi kesadaran atau sikap seseorang yang akan 

menimbulkan tindakan yang bertanggungjawab (Ramdas, 2014). Pelaksanaan 

upaya peningkatan tersebut yaitu melalui kegiatan pembelajaran IPS yang 

mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan lingkungan seperti yang 

diungkapkan Banks (1990) yaitu untuk mempersiapkan warga negara yang dapat 

membuat keputusan reflektif dan partisipasif dengan membangun pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat 

dimana para siswa tersebut hidup, di lingkungan masyarakat lokal, nasional, 

maupun global, dengan mererapkan model Problem Based Learning  (PBL). 

Penggunaan model PBL ini direkomendasikan oleh Goleman (2012) dan 

didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan (2011) sebagai strategi untuk mengembangkan karakter environmental 

literacy dalam kegiatan pembelajaran karena bersifat kontekstual (Barrow, 1996; 

Gijselaers, 1996). PBL adalah metode instruksional dimana siswa belajar melalui 

pemecahan masalah dan merenungkan pengalaman mereka (Barrow, 1980). 

Masalah digunakan sebagai stimulus untuk pembelajaran aktif. Pada penelitian ini 

yaitu berfokus pada masalah sampah kertas. Pembelajaran PBL tidak ada jawaban 
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benar atau salah, masalah tidak harus memiliki satu jawaban yang benar namun 

mengharuskan siswa untuk mempertimbangkan alternatif dan memberikan 

argumen beralasan untuk mendukung solusi yang dihasilkan (Delisle, 1997; 

Hmelo-Silver dan Barrows, 2006).  

Kegiatan pembelajaran PBL memiliki landasan teori konstruktivis sosial 

(Hmelo-Silver dan Barrows, 2006). Penelitian ini siswa bekerja dalam kelompok 

untuk mencari solusi untuk permasalah sampah kertas. Siswa mencari dan 

membangun sendiri informasi dari sesuatu yang dipelajari sehingga proses belajar 

bukan sekedar kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi 

merupakan kegiatan yang membangkitkan keaktifan dan memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya melalui koneksi yang kuat antara konsep dan 

keterampilan (Gallagher, 1997; Resnick & Klopfer, 1989). Bekerja dalam 

kelompok akan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa yang dapat 

membuat pembelajaran menyenangkan dan siswa termotivasi untuk lebih aktif 

dalam belajar (Cohen, 1994; Kingsland, 1996). Menurut Center for Teaching and 

Learning Stanford University (2001), bekerja kelompok juga dapat meningkatkan 

prestasi belajar.     

Penelitian empiris PBL telah menunjukan bahwa siswa yang telah belajar 

menggunakan PBL lebih mampu menerapkan pengetahuan mereka pada masalah 

baru dan juga memanfaatkan strategi pembelajaran mandiri yang lebih efektif 

daripada siswa yang telah belajar dari pembelajaran tradisional (Hmeleo, 1998; 

Hmeleo & Lin, 2000; Schmidt et al, 1996). PBL secara signifikan lebih efektif 

daripada pengajaran tradisional untuk melatih praktisi yang kompeten dan 

terampil serta untuk mempromosikan retensi jangka panjang pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh selama pengalaman belajar (Strobel, 2009). Melalui 

pengetahuan yang telah siswa dapat saat investigasi, analisis, dan evaluasi dalam 

langkah PBL tentang permasalahan sampah kertas, selanjutnya siswa akan dapat 

berperilaku lebih terampil dan bijak dalam menyikapi permasalahan sampah 

kertas maupun permasalahan lainnya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka alternatif solusi untuk menangani 

permasalahan sampah kertas di kelas yaitu dengan meningkatkan environmental 

literacy siswa melalui penerapan model PBL. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumuskan masalah penelitian ini 

yaitu “Bagaimanakah meningkatkan environmental literacy siswa kelas IVC SDN 

02 Jayagiri Lembang?”. Berikut pertanyaan penelitian pada penelitian ini: 

1.2.1 Bagaimanakah perencanaan penerapan model problem based learning 

(PBL) dalam meningkatkan environmental literacy siswa dalam waste 

paper recycling pada pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 02 Jayagiri 

Lembang? 

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan penerapan model problem based learning 

(PBL) dalam meningkatkan environmental literacy siswa dalam waste 

paper recycling pada pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 02 Jayagiri 

Lembang? 

1.2.3 Bagaimanakah peningkatan environmental literacy siswa dalam waste 

paper recycling pada pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 02 Jayagiri 

Lembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mengetahui perencanaan penerapan model problem based learning (PBL) 

dalam meningkatkan environmental literacy siswa dalam waste paper 

recycling pada pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 02 Jayagiri Lembang. 

1.3.2 Mengetahui pelaksanaan penerapan model problem based learning (PBL) 

dalam meningkatkan environmental literacy siswa dalam waste paper 

recycling pada pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 02 Jayagiri Lembang. 

1.3.3 Mengetahui peningkatan environmental literacy siswa dalam waste paper 

recycling pada pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 02 Jayagiri Lembang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat 

teoretis dan praktis untuk dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar. Secara teoretis, model problem based learning (PBL) 

diharapkan menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan environmental literacy 

siswa sehingga dapat menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian-penelitian 

selanjutnya.    

1) Bagi Peneliti 

a. Mengetahui peningkatan environmental literacy siswa pada pembelajaran 

dengan menerapkan model problem based learning (PBL) 

b. Hasil penelitian ini merupakan pengabdian dalam rangka meningkatkan 

environmental literacy siswa  

2) Bagi Siswa 

a. Siswa memiliki environmental literacy berupa pengetahuan, kesadaran, 

dan keterampilan dalam mengatasi masalah lingkungan 

b. Siswa telah ikut andil dalam memecahkan masalah lingkungan 

c. Siswa dapat membuat kerajinan dari sampah 

d. Siswa memiliki kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan suatu 

masalah  

e. Siswa memiliki keterampilan sosial dalam kegiatan diskusi kelompok 

f. Siswa memiliki pengalaman baru dalam pembelajaran di kelas pada mata 

pelajaran IPS 

3) Bagi Guru 

Penerapan model problem based learning (PBL) diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam kegiatan pembelajaran IPS 

yang inovatif. 

4) Bagi Sekolah 

Penerapan dan hasil penelitian model problem based learning (PBL) 

dalam pembelajaran IPS dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

sekolah yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. 
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5) Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang 

terkait dengan model yang mengarah pada peningkatan environmental literacy 

siswa SD.  

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri atas 

beberapa bagian bab. Rincian dari bab merujuk pada pedoman penulisan karya 

ilmiah yaitu sebagi berikut. 

Bab I (Pendahuluan) terdiri atas latar belakang masalah mengenai perlunya 

environmental literacy oleh siswa yang ditandai dengan pengetahuan, kesadaran, 

dan keterampilan, serta upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan 

suatu pembelajaran yang dapat mengonstruksi pengetahuan siswa melalui 

permasalahan nyata yang dapat membentuk pengetahuan, kesadaran, dan 

keterampilan tersebut sehingga siswa secara sadar akan melakukan tindakan 

bijaksana dalam mengurangi dan memecahkan permasalahan lingkungan serta 

menjaga kelestarian lingkungan. Pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah melalui penerapan model PBL. Rumusan masalah berdasarkan pada 

latar belakang masalah yaitu bagaimanakah peningkatan environmental literacy 

siswa kelas IVC SDN 02 Jayagiri Lembang dengan penerapan model PBL. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peningkatan 

tersebut. Gambaran peningkatan environmental literacy ditinjau pula dari 

perencanaan dan pelaksanaan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bahkan manfaat untuk dunia pendidikan, khususnya dalam 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Dalam Bab I disajikan struktur organisasi 

tesis untuk mengetahui secara keseluruhan isi yang ada pada tesis. 

Bab II (Kajian Pustaka) terdiri atas teori-teori yang melandasi penelitian ini, 

yaitu environmental literacy, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

environmental literacy, ecological literacy, dan ecoliteracy, waste paper 

recycling, pendidikan lingkungan pada mata pelajaran IPS di SD, model Problem 

Based Learning (PBL), dan model Problem Based Learning (PBL) dalam 
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meningkatkan environmental literacy. Kajian empiris juga disajikan pada kajian 

pustaka. 

Bab III (Metode Penelitian) terdiri atas desain penelitian yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas, subjek penelitian, prosedur penelitian dari tahap perencanaan 

hingga tahap refleksi, instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas data, 

serta indikator keberhasilan. 

Bab IV (Temuan dan Pembahasan) terdiri atas temuan penelitian yang 

mencakup perencanaan dan pelaksanaan, serta pembahasan temuan penelitian 

yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan environmental 

literacy.  

Bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 

Lampiran terdiri atas kisi-kisi instrumen penelitian, instrumen 

environmental literacy yang meliputi instrumen pengetahuan, instrumen 

kesadaran, dan instrumen keterampilan, kisi-kisi dan instrumen observasi 

penerapan PBL, instrumen pembelajaran, hasil pengetahuan, kesadaran, dan 

keterampilan environmental literacy siswa, dokumentasi, surat SK pembimbing, 

dan surat telah melakukan penelitian.     

 

 


