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Abstract 

This study aims to determine the effect of environmental knowledge on students' 
environmentally friendly behavior. This research was conducted at SMA Negeri 2 
Samarinda. This type of research is quantitative research by applying the 
correlational method. Samples were taken using purposive sampling technique, with 
certain criteria that have been determined in order to obtain 30 respondents. Multiple 
choice tests applied for environmental knowledge variables and questionnaires for 
environmentally friendly variables. The results showed that the average score of 
environmental knowledge was 74 with a high category and the average score of 
environmentally friendly behavior was 76 with a moderate category. Simple 
regression test results indicate that there is an influence of environmental knowledge 
on students' environmentally friendly behavior, with a coefficient of determination of 
22%. This figure shows that 22% of students' environmentally friendly behavior can 
be explained by their environmental knowledge. Therefore, to improve students 
environmentally friendly behavior, efforts should be made to include more assertive 
environmental knowledge in the curriculum and provide environmental facilities for 
students. 
Keywords: environmental knowledge, environmentally friendly behavior, SMAN 2 
Samarinda.  

 
PENDAHULUAN 

Segala bentuk permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi saat ini di 

dunia, maupun di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh sikap dan 
perilaku manusia (Kumurur, 2008). Kegiatan masyarakat yang heterogen 

akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Berbagai upaya terus 
dilakukan melalui program-program kerja yang relevan oleh pemerintah dan 
swasta untuk menjamin keadaan lingkungan agar tidak ada permasalahan.  

Pemerintah memberikan penghargaan pada masyarakat pemerhati 
lingkungan. Pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 

penghargaan berupa PROPER (Program penilaian peringkat kinerja 
perusahaan) dengan tujuan untuk memberikan penghargaan bagi 
perusahaan yang mengoptimalkan pengelolaan lingkungan pada 

perusahaannya. Selain itu, pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
ada penghargaan Adiwiyata, yaitu penghargaan yang diberikan bagi sekolah 
dalam menata lingkungannya agar tetap baik dan tanpa masalah. Kegiatan 

utama program Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang 
peduli dan berbudaya lingkungan (Handayani, 2015).    

Dengan adanya program kerja tersebut diharapkan segala bentuk 
permasalahan lingkungan dapat teratasi. Namun demikian, permasalahan 
lingkungan tersebut terus terjadi karena kegiatan manusia yang sangat 

beragam dan dinamis. Kota Samarinda merupakan salah satu Kota yang 
memiliki permasalahan lingkungan yang cukup banyak, antara lain banjir, 
macet, fasilitas umum kurang terawat, dan sampah (Undas.co). Selain itu 

permasalahan lain yang terjadi yaitu kualitas udara dan air yang kurang 
baik. (Tribunkaltim.co, 15 April 2019)   
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Permasalahan lingkungan yang terjadi adalah cikal bakal segala bentuk 

bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Untuk mencegah 
terjadinya bencana tersebut, maka perlu adanya langkah strategis dan 

berkesinambungan. Salah satu langkah strategis dan berkesinambungan 
tersebut adalah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang tepat 
untuk interelasi dan transformasi keyakinan, nilai, pengetahuan dan 

keterampilan (Azhar dkk, 2015). Melalui pendidikan, setiap individu akan 
mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah 

pengetahuan mengenai lingkungan. Setelah memiliki pengetahuan 
lingkungan maka keinginan untuk menjaga lingkungan dalam bentuk 
perilaku ramah lingkungan akan terlaksana dengan baik. Perilaku ramah 

lingkungan adalah suatu perilaku sadar yang dilakukan oleh manusia 
dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan (Kollmuss dan 
Agyeman, 2002).  

Perilaku ramah lingkungan dapat ditingkatkan melalui pendidikan (Ajeng, 
2018). Peserta didik atau siswa siswi di sekolah pada tingkat SMA adalah 

bagian dari masyarakat (Septian dkk, 2016). Para siswa merupakan 
pemegang kebijakan dalam kurun waktu ke depan. Dengan kebijakannya 
tersebut akan ada harapan dalam pengelolaan lingkungan dapat terjaga 

dengan baik apabila pada siswa telah dibekali ilmu pengetahuan lingkungan 
yang baik. Dengan demikian, pengetahuan lingkungan wajib diberikan 

kepada para siswa agar dapat menjaga lingkungan dangan cara berperilaku 
ramah lingkungan.  
Upaya dalam memberi pengetahuan lingkungan tersebut bertujuan untuk 

memberikan pandangan terhadap lingkungan agar tidak disikapi seperti hal 
biasa sebagai lingkungan, tetapi sebagai makna dalam kehidupan mereka 
yang sebenarnya dalam arti penting, mengubah paradigma ilmu yang 

mereka pelajari agar tidak menjadi teori semata akan tetapi bisa menjadi 
perilaku yang baik, memberikan pengetahuan pentingnya ekosistem, dan 

memberikan pengetahuan alam dengan harapan para siswa akan cinta 
terhadap alam dan segala yang ada di dalamnya sesuai dengan norma 
dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya. Jalur pendidikan 

mengambil peran penting dalam upaya pencapaian tujuan untuk 
membudayakan kembali nilai-nilai kebangsaan yaitu norma dasar dalam 

kehidupan (Handayani dkk, 2015). Pengitegrasian materi dan konsep 
pendidikan lingkungan di sekolah dapat dikembangkan dari tingkat 
manajemen yang dapat dikembangkan melalui kebijakan membangun 

sekolah berwawasan lingkungan ataupun dengan melibatkan peran guru 
untuk aktif menanamkan konsep dan materi pengetahuan lingkungan 
kepada siswa (Miranto, 2017). Pada dasarnya pengetahuan lingkungan 

dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. 
Semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah merupakan hasil dari 

segala bentuk interaksi dengan lingkungan. Melalui materi ajar yang 
disampaikan harapannya ada integrasi pengetahuan lingkungan yang 
diselipkan pada pembelajaran sehingga bisa membentuk karakter siswa 

yang ramah terhadap lingkungan.   
Salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan sebagai integrasi materi 
pengetahuan lingkungan yaitu mata pelajaran geografi. Pembelajaran 

Geografi berfungsi mengembangkan sikap rasional dan betanggung jawab 
dalam mengahadapi gejala geosfer dan permasalahan yang timbul akibat 

interaksi antara manusia dan lingkungannya (Ichwan dkk, 2018). Pada 
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mata pelajaran Geografi, guru dan siswa dapat mengitegrasikan konsep 

pendidikan lingkungan pada saat pembelajaran melalui peta, menjelaskan 
isu-isu pembangunan berkelanjutan, dan mempelajari dampak aktivitas 

manusia terhadap lingkungan terutama di sekolah (Miranto, 2017).  
Segala fenomena mengenai lingkungan sangat tepat apabila diintegrasikan 
pada mata pelajaran Geografi, segala permasalahan yang ada di lingkungan 

bisa menjadi bahan dalam pembelajaran Geografi. Sebagai contoh 
permasalahan lingkungan yang ada di sekitar sekolah ataupun di sekitar 

rumah tentang perilaku yang dilakukan oleh siswa, seperti pengelolaan 
sampah, pengelolaan energi, mengantisipasi berbagai polusi, bagaimana 
cara dalam mitigasi bencana, pengelolaan air, serta mencari solusi 

permasalahan yang akan timbul dimasa depan.  
Segala permasalahan yang berhubungan dengan siswa tersebut harusnya 
dapat mereka antisipasi dengan perilaku yang sesuai dengan mencerminkan 

kebaikan bagi lingkungan dalam hal ini adalah perilaku ramah lingkungan. 
Perilaku ramah lingkungan dapat dilakukan oleh siswa ketika mereka 

menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu 
menjaga, dan menghadapi masalah lingkungan yang terjadi pada 
lingkungan di sekitar mereka termasuk di lingkungan sekolah. Apabila 

mereka belum sesuai perilaku dengan pengetahuan lingkungan yang 
mereka dapat, maka dapat dikatakan siswa tersebut belum memahami 

betul mengenai pentingnya pengetahuan lingkungan yang akan berdampak 
bagi kehidupan mereka.  
Pengetahuan lingkungan adalah pengetahuan dasar seseorang tentang 

sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu melindungi lingkungan 
(Lee, 2011). Masyarakat yang sadar akan lingkungan cenderung untuk 
menjaga dan akan ramah terhadap lingkungan. Kurangnya pengetahuan 

dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tidak akan mampu 
mendorong niat masyarakat menjaga dan ramah terhadap lingkungan. 

Pengetahuan lingkungan merupakan hasil dari individu yang telah 
melakukan penginderaan terhadap semua gejala atau fenomena objek, 
dimana objek tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik serta 

mempelajari segala tindakan yang akan ditimbulkan oleh lingkungan 
tersebut.  

Penginderaan dilakukan dengan menggunakan alat indera seperti mata dan 
telinga. Dari alat indera tersebut mereka mendapatkan pengetahuan, 
termasuk pengetahuan mengenai lingkungan (Muhaimin, 2015). Terdapat 

enam indikator yang termasuk ke dalam pengetahuan lingkungan, yaitu 
pengetahuan tentang: 1) penyebab masalah lingkungan, 2) dampak dari 
masalah lingkungan, 3) solusi penyelesaian masalah lingkungan, 4) prediksi 

masalah lingkungan di masa mendatang, 5) masalah-masalah lingkungan di 
kehidupan sehari-hari, dan, 6) pemahaman ketergantungan manusia dari 

lingkungan serta ketergantungan di antara individu, masyarakat dan 
bangsa dalam mengelola konteks lokal maupun global. 
Sejak revolusi industri,  teknologi yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup terus berkembang.  Banyak industri beralih menggunakan 
tenaga  mesin karena mampu meningkatkan produktivitas kerja. Efek 
samping dari kemajuan ini adalah kerusakan lingkungan yang tidak pernah 

terjadi sebelumnya. Kerusakan lingkungan dipicu oleh pemanfaatan 
teknologi modern yang dicampuri dengan hasrat manusia yang tidak pernah 

puas. Dengan adanya kerusakan tersebut maka harus ada upaya yang 
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dilakukan untuk menghentikan atau meminimalisir kerusakan lingkungan 

tersebut. Salah satu kegiatan yang harus ditanamkan dan dilakukan adalah 
dengan cara berperilaku ramah lingkungan. Perilaku ramah lingkungan 

adalah perilaku sadar yang dilakukan oleh manusia dengan meminimalisir 
dampak negatif terhadap lingkungan (Kollmuss dan Agyeman, 2002). 
Perilaku ramah lingkungan ditunjukkan dengan adanya penghargaan 

terhadap alam melalui kesadaran bahwa manusia menjadi bagian alam, 
sehingga mencintai alam berarti juga mencintai kehidupan manusia (Fatati 

dkk, 2017). 
Perilaku ramah lingkungan dapat dilakukan setiap hari dan berulang-ulang 
atau dilakukan sesekali sesuai dengan niat dan kemampuan seseorang. 

Kegiatan yang bisa dilakukan dalam perilaku ramah lingkungan lain seperti 
memelihara sumber daya yang spesifik di dalamnya (air, tanah dan udara), 
pengurangan konsumsi energi listrik, minyak, dan gas), mendaur ulang 

atau menggunakan kembali (kertas, plastik dll), memelihara semua yang 
berhubungan dengan kehidupan (kendaraan bermotor dan organisme 

hewan atau tumbuhan).  
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda tepatnya di SMA Negeri 2 
Samarinda. Data pada penelitian ini didapatkan dengan teknik tes soal 

pilihan ganda untuk variabel pengetahuan lingkungan dan teknik angket 
untuk variabel perilaku ramah lingkungan.  Sampel pada penelitian ini 
didapatkan dengan cara puposive sampling. Sebanyak 30 responden yang 

berpatisipasi dalam penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan teknik regresi linier sederhana. teknik regresi sederhana 

digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap 
perilaku ramah lingkungan siswa.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengetahuan Lingkungan  
Data pengetahuan lingkungan diperoleh dari hasil tes mengenai 

pengetahuan lingkungan yang diberikan kepada siswa. Tes tersebut 
mengacu pada materi pengetahuan lingkungan yang diintegrasikan pada 

mata pelajaran geografi. Setelah dilakukan tes, diperoleh hasil skor tertinggi 
yaitu 87, sedangkan nilai terendahnya adalah 53. Data tersebut juga dapat 
diketahui nilai mean 74, nilai modus 73 dan nilai median 73, serta standar 

deviasinya adalah 8,11.  
 

Tabel 1. Distribusi Skor Pengetahuan Lingkungan 

No Interval Frek. Presentase (%) Kategori 

1 X < 61,6 2 6,6 Sangat rendah 

2 61,6 ≤ X ≤ 67,2 4 13,4 Rendah 

3 67,2 ≤ X ≤ 72,8 4 13,3 Sedang 

4 72,8 ≤ X ≤ 78,4 10 33,4 Tinggi 

5 78,4 ≤ X 10 33,3 Sangat tinggi 

Total 30 100  

 

Tabel di atas menunjukan bahwa kecenderungan skor variabel pengetahuan 
lingkungan siswa pada kategori sangat rendah terdapat 2 siswa (6,6%), 

kategori rendah 4 siswa (13,4%), kategori sedang (13,3%), kategori tinggi 
(33,4%), dan kategori sangat tinggi 10 siswa (33,3%). Dengan demikian 
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kecenderungan skor terbanyak pada variabel pengetahuan lingkungan siswa 

cenderung kepada kategori tinggi dan sangat tinggi dengan jumlah 
responden 10 orang dan presentase masing-masing 33,3%. Dengan rata-

rata skor 74 dapat disimpulkan bahwa kategori variabel pengetahuan 
lingkungan adalah tinggi.     
Perilaku Ramah Lingkungan  

Hasil data perilaku ramah lingkungan didapatkan dari pemberian 
instrumen angket yang diberikan pada siswa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil angket tersebut menunjukan 
perilaku ramah lingkungan diketahui bahwa skor tertinggi yaitu 88 dan 
nilai terendah yaitu 65. Nilai mean yang diperoleh dari data tersebut adalah 

76, nilai modus 74, nilai median 75 dan standar deviasi 5,98.  
Tabel di bawah ini menunjukan kecenderungan skor perilaku ramah 
lingkungan siswa ke dalam lima kategori. Penjelasan tabel tersebut sebagai 

berikut, dengan kategori sangat rendah terdapat 4 siswa (13,4%), untuk 
kategori rendah dan sedang masing-masing terdapat 8 siswa (26,7), kategori 

tinggi terdapat 1 siswa (3,3%), dan kategori sangat tinggi terdapat 9 siswa 
(30%). Dapat diketahui bahwa kecenderungan skor terbanyak perilaku 
ramah lingkungan siswa adalah sangat tinggi. Dengan rata-rata skor 

perilaku ramah lingkungan adalah 76 termasuk ke dalam kategori sedang. 
 

Tabel 2. Distribusi Skor Perilaku Ramah Lingkungan 
No Interval Frek. Presentase (%) Kategori 

1 X < 70,7 4 13,4 Sangat rendah 

2 70,7 ≤ X ≤ 74,5 8 26,7 Rendah 

3 74,5 ≤ X ≤ 78,4 8 26,7 Sedang 

4 78,4 ≤ X ≤ 82,2 1 3,4 Tinggi 

5 82,2 ≤ X 9 30 Sangat tinggi 

Total 30 100  

 

Pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku ramah lingkungan 
siswa 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. 
Pada tabel nilai R adalah simbol dari koefesien korelasi, nilai R pada hasil 
output memiliki nilai sebesar 0,465. Dari nilai tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel pada penelitian ini 
sangat kuat. Melalui tabel dapat diketahui nilai R Square atau koefesien 

determinasi (KD) yang menunjukan berapa model regresi yang dibentuk oleh 
interaksi variabel bebas dan variabel terikat, nilai tersebut ialah 0,216 atau 
22%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan 

lingkungan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 22% terhadap variabel 
perilaku ramah lingkungan.  
Selain tabel summary pada output SPSS, ada pula tabel uji signifikansi yaitu 

pada tabel anova. Tabel anova digunakan untuk menentukan taraf 
signifikansi atau linearitas dari regresi yang diujikan. Kriteria yang 

digunakan yaitu berdasarkan uji nilai signifikansi (Sig), dengan ketentuan 
nilai Sig < 0,05. Dari tabel di atas diperoleh nilai Sig. Sebesar 0,01 dengan 

taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian nilai Sig. 0,01 < 0,05, sehingga 
dapat diambil kesimpulan model persamaan regresi berdasarkan data 
penelitian adalah signifikan, atau model persamaan regresi memenuhi 

kriteria, dengan kata lain model regresi bisa dipakai untuk memprediksi 
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variabel perilaku ramah lingkungan melalui variabel pengetahuan 

lingkungan.  
Hasil output menunjukan bahwa nilai koefesien determinasi pengetahuan 

lingkungan terhadap perilaku ramah lingkungan atau nilai R square sebesar 
22%. Terdapat kontribusi pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap 

perilaku ramah lingkungan siswa sebesar 22%. Gejala pada perilaku ramah 
lingkungan dapat dijelaskan melalui pengetahuan lingkungan siswa sebesar 
22% dan 78% yang lain dapat dijelaskan oleh faktor lain.  

Faktor lain yang menjelaskan 78% lainnya termasuk faktor internal dan 
eksternal.  Perilaku ramah lingkungan yang berasal dari internal antara lain 

kesadaran diri yang mereka lakukan karena rasa peduli mereka terhadap 
kelangsungan lingkungan di tempat tinggal mereka. Selain itu, kesadaran 
diri yaitu rasa cinta mereka terhadap lingkungan yang mempengaruhi 

mereka dalam berperilaku ramah lingkungan, kemudian faktor internal 
yang lain adalah kebiasaan dan pengertian akan pentingnya lingkungan 
tersebut.  

Faktor ekternal yang dapat mempengaruhi perilaku ramah lingkungan 
seperti model, model tersebut dalam arti model baik itu seseorang ataupun 

sosok yang bisa menjadi panutan untuk ditiru karena bisa memberi contoh 
yang baik dalam berperilaku ramah lingkungan. Kemudian faktor 
pemungkin yaitu sebagai penunjang sarana dan prasarana yang ada untuk 

mendukung perilaku ramah lingkungan. Kemudian faktor sanksi yang 
diterapkan sehingga dapat mempengaruhi perilaku ramah lingkungan 
siswa, serta fakor eksternal yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku 

ramah lingkungan. 
Faktor lain yang berpengaruh yaitu faktor yang telah disebutkan oleh 

Notoadmodjo (2007) yang menyatakan bahwa perilaku merupakan respon 
atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar. Ada dua 
respon menurut Skiner yaitu, respondent respon atau reflexsive dalam hal 

ini respon yang relatif tetap. Dalam hal menjaga lingkungan seperti 
mencabut carger handphone setelah digunakan, mematikan alat elektronik 

lain setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya setelah makan 
atau minum. Selanjutnya respon lain yang disebut operant respon atau 

instrumental, yaitu respon yang timbul berkembang serta diikuti dengan 
rangsangan tertentu. Seperti mendapatkan reward atas kepedulian mereka 
dalam menjaga lingkungan serta kebersihan, sebagai contoh penghargaan 

yang ada di sekolah yaitu lomba kebersihan kelas. Jika dalam lingkungan 
bermasyarakat seperti kampung besrsih dan kampung sehat dimana jika 

tempat tinggal atau kampungnya itu bersih mereka akan mendapatkan 
penghargaan dari kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota.  
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

lingkungan berpengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan siswa di SMA 
Negeri 2 Samarinda. Berdasarkan analisis regresi diperoleh koefesien 

intersap sebesar 47,444 dan koefesien penduga sebesar 0,400 maka dapat 
ditulis model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y = 47,444 + 0,400 X 

Persamaan di atas menyatakan bahwa koefesien penduga sebesar 0,400 
yang menunjukan peningkatan respon terhadap perilaku ramah 
lingkungan. Jika tidak ada perlakuan apapun yang diberikan maka hasilnya 

adalah 47,444, serta jika pengetahuan lingkungan bertambah 1,00 poin 
maka perilaku ramah lingkungan siswa akan meningkat sebesar 0,400. Dari 
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hasil perhitungan regresi linier sederhana dan didukung oleh peneltian yang 

relevan maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan lingkungan dapat 
berpengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan siswa di SMA Negeri 2 

Samarinda.  
 

SIMPULAN 

1. Hasil analisis data pada penelitian ini didapatkan bahwa kategori skor 
kecenderungan pada variabel pengetahuan lingkungan siswa di SMA 

Negeri 2 Samarinda adalah tinggi. Frekuensi dengan kategori tinggi 
berjumlah 10 siswa (33, 4%).    

2. Hasil analisis data variabel perilaku ramah lingkungan didapatkan rata-

rata sebesar 76. Rata-rata skor tersebut menujukan kategori sangat 
tinggi. Frekuensi kecenderungan skor pada variabel perilaku ramah 
lingkungan berjumlah 9 siswa (30%).   

3. Berdasarkan data analisis regresi linier sederhana didapatkan harga r 
square sebesar 0.216. hasil dari nilai sig. 0,00 < 0,05 sehingga hipotesis 

diterima yaitu terdapat pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap 
perilaku ramah lingkungan siswa. Dengan demikian dapat juga 
disimpukan bahwa pengetahuan lingkungan berkontribusi terhadap 

perilaku ramah lingkungan siswa di SMA Negeri 2 Samarinda yaitu 
sebesar 22%.  
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