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ANALISIS ISI BUKU TEKS GEOGRAFI SMA KELAS XI TERBITAN 

INTAN PARIWARA TERHADAP SIKAP PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 

Abstrak  

Buku teks pelajaran merupakan sumber belajar utama di sekolah. Buku teks 

pelajaran tidak hanya menyajikan materi, akan tetapi juga perlu menanamkan 

pendidikan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian isi 

buku teks pelajaran geografi kelas XI semester 1 materi flora dan fauna di 

Indonesia; materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia; dan materi ketahanan 

pangan, industri, dan energi nasional terhadap sikap peduli lingkungan hidup. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengetahui kesesuaian materi 

terhadap aspek sikap peduli lingkungan hidup. Metode pengumpulan data melalui 

kuesioner dengan menggunakan instrumen penilaian sikap peduli terhadap 

lingkungan yang terdiri dari tiga indikator yaitu peduli terhadap lingkungan hidup, 

memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup, dan etika 

lingkungan. Subyek penelitian sebanyak 3 responden yaitu dosen, guru, dan 

mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian isi terhadap sikap 

peduli lingkungan hidup yang memperoleh persentase tertinggi yaitu materi 

pengelolaan sumber daya alam Indonesia dengan persentase sebesar 94%. Materi 

ketahanan pangan, industri dan energi nasional memperoleh persentase sebesar 

88%. Materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia memperoleh persentase 

sebesar 73%. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa buku teks 

tersebut sudah terdapat indikator sikap peduli terhadap lingkungan namun masih 

perlu ada penguatan sikap peduli lingkungan pada setiap materi untuk 

mengembangkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap berbagai 

kondisi lingkungan. 

Kata Kunci: Buku teks, Karakter, Peduli Lingkungan, Geografi 

Abstract 

Textbooks are the main learning resource in schools. Textbooks not only present 

material, but also need to instill character education. This study aims to analyze 

the suitability of the contents of the geography textbook for class XI semester 1 

material on flora and fauna in Indonesia; material management of Indonesia's 

natural resources; and material for food, industrial and national energy security on 

environmental care. This type of research used in this research is qualitative 

research with content analysis method to determine the suitability of the material 

to aspects of environmental care. The method of collecting data through a 

questionnaire using an assessment instrument of caring for the environment which 

consists of three indicators, namely caring for the environment, providing 

solutions to environmental problems, and environmental ethics. The research 

subjects were 3 respondents, namely lecturers, teachers, and students. The results 

showed that the suitability of the content to the environmental care attitude that 

obtained the highest percentage was the material for managing Indonesia's natural 

resources with a percentage of 94%. Material of food security, industry and 

national energy obtained a percentage of 88%. Material of flora and fauna in 
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Indonesia and the world obtained a percentage of 73%. Based on the results of 

data analysis, it can be concluded that the textbook already has indicators of a 

caring attitude towards the environment, but there is still a need to strengthen 

environmental care attitudes in each material to develop students' sensitivity and 

concern for various environmental conditions. 

Keywords: Textbook, Character, Environmental Care, Geography 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan untuk 

menciptakan anak bangsa yang berkualitas. Di era globalisasi, kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Hal tersebut 

menunjukkan adanya persaingan di bidang pendidikan. Pada Undang Undang 

No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan 

menumbuhkan keterampilan dan membentuk karakter serta menciptakan 

bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan Nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut UU No 3 

Tahun 2017 tentang sistem perbukuan menyatakan bahwa buku merupakan 

karya tulis dan karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau 

berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara berkala. UU No 3 Tahun 

2017 juga menyusun tentang jenis buku yang terdiri dari buku pendidikan dan 

buku umum, buku pendidikan terdiri dari buku teks dan buku non teks, dari 

buku teks dibagi menjadi buku utama dan buku teks pendamping. Menurut 

Muslich (2010) secara umum, pemaknaan buku teks utama dan buku teks 

pendamping mempunyai kesamaan, buku teks tersebut sama-sama dapat 

diartikan sebagai buku yang memuat uraian bahan tentang mata pelajaran atau 

bidang studi tertentu yang telah disusun secara sistematis dengan berdasarkan 

tujuan tertentu.  

Buku teks adalah satu media pendidikan yang memiliki kedudukan 

strategis dan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Hal itu karena buku teks 

memiliki fungsi sebagai sumber belajar dan media yang sangat penting untuk 
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mendukung tercapainya kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran 

(Banowati, 2007). Selain itu, peranan buku teks dalam pembelajaran membuat 

guru dan peserta didik sangat bergantung terhadap buku teks. Hal tersebut 

mengakibatkan pembelajaran yang terjadi di ruang kelas sangat dipengaruhi 

oleh isi buku teks. Semakin baik isi yang terkandung dalam buku teks semakin 

baik pula kualitas pembelajaran.  

Pendidikan karakter sangat penting ditanamkan kepada peserta didik 

disamping pendidikan intelektual (Permatasari, 2019). Pentingnya pendidikan 

karakter di sekolah yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, 

menuntut guru untuk menyusun rencana pembelajaran, dengan mewajibkan 

penambahan karakter peserta didik di dalam silabus dan RPP (Pusat 

Kurikulum, 2010) dalam (Prihastari, 2013). Menurut Hayat dalam Prihastari 

(2013) pendidikan karakter harus dikembangkan melalui tiga cara yaitu 

pembiasaan (habituation), pemahaman (understanding), dan penalaran 

(reasoning) yang dilaksanakan secara progresif. Pembiasaan karakter pada 

peserta didik tersebut salah satunya dengan buku teks pelajaran. Hal ini penting 

karena buku teks pelajaran menjadi sumber belajar utama di sekolah. Oleh 

karena itu, penyajian materi dalam buku teks pelajaran disesuaikan dengan 

pendidikan karakter akan sangat membantu dalam penghayatam nilai-nilai 

karakter.  

Salah satu karakter yang terdapat dalam pendidikan karakter yaitu peduli 

lingkungan. Karakter peduli lingkungan akan menjadi fokus pada penelitian 

ini. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Hartono, 

2014). Pengetahuan, nilai sikap dan wawasan tentang lingkungan hidup perlu 

disampaikan sejak dini kepada peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan 

(Silalahi, 2016). Selain itu, perlunya penanaman karakter peduli lingkungan 

hidup dikarenakan kondisi lingkungan di Indonesia banyak menghadapi 

kerusakan yang terjadi akibat faktor manusia sehingga harus dilakukan 

penanaman karakter peduli lingkungan di sekolah supaya peserta didik sadar 
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akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan demikian, kerusakan lingkungan 

akibat perilaku manusia dapat dikurangi. 

Menurut Noviarti (2018), mengatakan bahwa salah satu upaya 

penanaman karakter peduli lingkungan yaitu melalui pendidikan di sekolah. 

Dengan pendidikan, kemampuan manusia akan tumbuh dan berkembang 

menjadi individu yang memiliki pola pikir tertata dan terbentuk sikap dan 

tingkah laku yang baik. Pendidikan membentuk manusia dari sebelumnya tidak 

mengerti menjadi ngerti, sebelumnya mempunyai perilaku kurang baik dengan 

pendidikan menjadi berperilaku baik. Pendidikan memudahkan manusia 

menjadi bertanggung jawab, dewasa, beradab, jujur dan berkarakter. 

Penanaman karakter peduli lingkungan hidup dalam pendidikan bertujuan 

supaya peserta didik mempunyai pengetahuan dan kesadaran bahwa setiap 

insan mempunyai peran dengan lingkungan di sekitarnya dan mempunyai 

keterampilan dalam menjadikan perubahan yang baik untuk lingkungan. Guna 

melatih dan membiasakan peserta didik berperilaku baik terhadap lingkungan 

sekitarnya maka perlu ditanamkan karakter peduli lingkungan melalui 

pembelajaran di sekolah. Salah satu cara memberikan pengetahuan, wawasan 

tentang peduli lingkungan yaitu melalui buku teks pelajaran. Melalui buku teks 

pelajaran diharapkan dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungan hidup dan menanamkan nilai-nilai konservasi lingkungan sejak 

dini.  

Menurut Noviarti (2018) mengatakan dari beberapa mata pelajaran yang 

di ajarkan di tingkat SMA, mata pelajaran geografi mempunyai tanggung 

jawab yang lebih besar dalam menanamkan nilai karakter peduli lingkungan 

hidup, karena mempunyai misi menjaga lingkungan. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan lampiran Permendikbud No.59 Tahun 2014 yang menjelaskan 

bahwa mata pelajaran geografi bertujuan menunjukkan perilaku peduli 

terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara 

bijaksana serta mempunyai toleransi terhadap keragaman budaya bangsa. 

Namun, kualitas buku yang beredar saat ini terutama pada isi materi buku 

geografi SMA masih kurang memenuhi standar (Amin, 2016). Menurut 
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Purwanto dalam Saputra (2015) mengatakan bahwa keadaan bahan ajar 

geografi masih terdapat keganjalan antara lain yaitu kesalahan terhadap 

konsep, bahan ajar hanya berisi pesan yang memudahkan kegiatan belajar 

seperti menghafal fakta, konsep dan penggunaan bahasa yang tidak efisien. 

Oleh karena itu, diperlukan analisis buku geografi terhadap sikap peduli 

lingkungan hidup, untuk mengetahui apakah sudah memuat nilai-nilai karakter, 

salah satunya yaitu sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini diperkuat 

oleh pernyataan (Tivani, 2016) mengatakan bahwa didalam buku 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang di terbitkan oleh 

Kemendiknas (2010, pp.46) menyebutkan bahwa peduli lingkungan adalah 

salah satu nilai yang wajib di kembangkan dalam kurikulum 2013.  

Buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku geografi kelas XI 

semester 1 yang diterbitkan oleh Intan Pariwara. Buku ini dipilih berdasarkan 

buku yang sedang digunakan oleh peserta didik dan guru di salah satu SMA 

yaitu SMA Negeri Gondangrejo di Kabupaten Karanganyar. Materi yang cocok 

serta mendukung untuk meningkatkan karakter sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup pada buku ini yaitu materi flora dan fauna di Indonesia dan 

dunia, materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia, dan materi ketahanan 

pangan, industri, dan energi nasional. Buku yang digunakan dalam 

pembelajaran dikelas antara guru dan peserta didik terdapat perbedaan, hal 

tersebut karena adanya keterbatasan buku di sekolah sehingga membuat peserta 

didik hanya menggunakan satu buku seperti modul yang berisi uraian materi 

sedikit dalam pembelajarannya, sedangkan guru mempunyai beberapa buku 

pegangan untuk membantu pelajaran yang diajarkan di kelas. Perbedaan 

tersebut, perlu menjadi evaluasi bagi sekolah bahwa dengan satu buku 

dikhawatirkan belum sepenuhnya dapat mengarahkan peserta didik pada 

karakter sikap peduli terhadap lingkungan hidup.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan analisis terhadap 

kesesesuaian isi buku peserta didik terhadap karakter sikap peduli terhadap 

lingkungan yang ada dalam buku yang digunakan oleh peserta didik, maka 

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian isi buku teks pelajaran 
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geografi kelas XI SMA terbitan Intan Pariwara pada materi flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia, materi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan 

materi ketahanan pangan, industri dan energi nasional terhadap sikap peduli 

lingkungan hidup lingkungan hidup.  

 

2. METODE 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. 

Desain penelitian ini adalah penelitian dengan metode konten analisis (content 

analysis) atau kajian isi. Menurut Martono (2011) analisis isi merupakan 

metode penelitian yang tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. 

Analisis isi pada penelitian ini yaitu digunakan untuk melihat kesesuaian isi 

pada buku teks untuk mengetahui muatan karakter sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas buku 

yang digunakan oleh guru dan peserta didik.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer yang digunakan adalah data kuesioner yang diisi oleh 

guru, dosen dan mahasiswa mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan 

sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Sedangkan data sekunder yang 

digunakan adalah buku yang dianalisis oleh peneliti yaitu buku geografi 

peminatan ilmu ilmu sosial pada materi Flora dan Fauna di Indonesia dan 

dunia, materi pengelolaan sumber daya alam di  Indonesia dan materi 

ketahanan pangan, industri dan energi nasional. Buku yang digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian ini dipilih karena buku teks ini merupakan buku yang 

di gunakan di SMA Negeri Gondangrejo. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner. Menurut Yusuf (2015) kuesioner berasal dari bahasa latin: 

Questionnaire, yang mempunyai arti suatu rangkaian pertanyaan yang 

berkaitan dengan tema tertentu yang diberikan kepada sekelompok orang untuk 

mendapatkan data. Kuesioner dalam penelitian ini untuk mengetahui 
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kesesuaian isi buku teks geografi terhadap sikap peduli lingkungan hidup dan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner akan dijawab oleh responden 

yaitu guru, dosen pendidikan geografi dan mahasiswa. Pada penelitian 

menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari variabel dan indikator 

sikap peduli terhadap lingkungan hidup yang digunakan sebagai parameter 

dalam penelitian ini. Variabel dan indikator sikap peduli terhadap lingkungan 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Instrumen Penelitian Sikap Peduli terhadap Lingkungan Hidup 

No. Variabel Indikator 

1.  Peduli terhadap 

Lingkungan Hidup 

a. Perawatan Lingkungan 

b. Memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup 

2. Memberikan Solusi 

terhadap 

Permasalahan Hidup 

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

dengan Cara yang Baik 

b. Melakukan Konservasi terhadap 

Flora dan Fauna 

c. Mencegah dan Menanggulangi 

Pencemaran dan Perusakan 

3.  Etika Lingkungan a. Sikap Hormat Terhadap Alam 

b. Prinsip Tanggung Jawab 

c. Prinsip Kasih Sayang 

d. Prinsip Tidak Merusak  

e. Prinsip Demokratis 

f. Prinsip Integritas Moral 

g. Prinsip Solidaritas 

h. Prinsip Keadilan 

i. Prinsip Hidup Sederhana dan 

Selaras Dengan Alam 

     Sumber: diadaptasi dari Mulasih (2013) dan Susanti (2016) 

Tabel pada penelitian ini di ukur menggunakan skala guttman. Menurut 

Budiaji (2013), skala guttman menggunakan skala kumulatif dimana jika 

individu setuju pada butir pertanyaan tertentu, maka individu tersebut juga 

setuju pada semua butir pertanyaan yang lain yang lebih lemah (pertanyaan 

sebelumnya). Pada skala guttman jawaban yang diberikan harus tegas yaitu ya 

dan tidak, benar dan salah, pernah dan tidak pernah, positif dan negatif. Untuk 

nilai jawaban ya mendapatkan nilai 1, sedangkan jawaban tidak mendapatkan 

nilai 0. Selanjutnya, Dikonversikan dalam persentase : Jawaban “ya” : 1 x 

100% : 100% Jawaban “tidak” : 0 x 100% : 0% (sehingga tidak perlu dihitung). 
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Pada penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian isi buku teks geografi 

terhadap sikap peduli lingkungan hidup menggunakan jawaban “ya” dan 

“tidak” lalu di konversikan ke dalam persentase sehingga diperoleh skor 

kesesuaian isi dalam buku teks. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini akan membahas kesesuaian isi buku teks pelajaran 

geografi kelas XI Terbitan Intan Pariwara terhadap sikap peduli lingkungan 

hidup. Analisis dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan 

diukur menggunakan skala guttman dengan memberikan jawaban “ada” dan 

“tidak”. Materi yang dianalisis materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup 

yang terdapat dalam buku teks ini yaitu materi flora dan fauna di Indonesia dan 

dunia, materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia, dan materi ketahanan 

pangan, industri, energi nasional.  

3.1. Hasil Kesesuaian Isi Bab II Materi Flora dan Fauna di Indonesia dan 

Dunia terhadap Sikap Peduli Lingkungan Hidup 

Dalam penelitian ini, analisis isi buku teks Geografi SMA Kelas XI 

Semester 1 berbasis sikap peduli terhadap lingkungan hidup terdiri dari 14 

Indikator. Rekapitulasi hasil penelitian responden pada BAB II yaitu materi 

Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia dapat dilihat pada gambar 1. Hasil 

penilaian berupa jawaban ada dan tidak untuk indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan hidup. 

 

Gambar 1. Hasil Kesesuaian isi bab II terhadap sikap peduli lingkungan 

hidup  

Sumber: Peneliti, 2020 
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Sesuai dengan gambar 2 menunjukkan hasil 73% indikator sikap 

peduli terhadap lingkungan ada dalam materi flora dan fauna di Indonesia 

dan dunia. Sebesar 23% beberapa indikator dinyatakan tidak terdapat dalam 

materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Hasil persentase ini diperoleh 

dari beberapa responden yaitu pihak guru yang menggunakan buku teks 

pelajaran serta beberapa ahli dari pihak dosen. 

 

Gambar 2. Diagram hasil persentase kemunculan indikator pada bab II 

Sumber: Peneliti, 2020 

Berdasarkan gambar 2 terdapat lima indikator yang mendapatkan 

persentase 100% yaitu indikator memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup, pemanfaatan SDA dengan cara yang baik, melakukan konservasi 

terhadap lingkungan hidup, prinsip tanggung jawab dan prinsip tidak 

merusak lingkungan hidup. Indikator yang memiliki persentase rendah yaitu 

indikator prinsip demokratis, prinsip integritas moral, prinsip keadilan dan 

prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Berdasarkan dari hasil 

analisis yang telah dilakukan oleh responden, materi flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia diperoleh hasil bahwa materi tersebut terdapat indikator 

sikap peduli terhadap lingkungan hidup.  

Berdasarkan hasil analisis pada kesesuaian isi materi flora dan fauna 

di Indonesia dan dunia yang menunjukkan indikator sikap peduli terhadap 

lingkungan hidup banyak terdapat pada paragraf yang ditampilkan pada 

gambar 3.  
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Gambar 3. Contoh paragraf indikator pada materi flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia 

Sumber: Buku Teks Geografi SMA/MA Kelas XI  

Terbitan Intan Pariwara 

 

Berdasarkan gambar 3 yang menunjukkan indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan terdapat pada pemanfaatan flora dan fauna sebagai 

sumber daya alam dan konservasi flora dan fauna. Konservasi alam itu 

sangat penting seperti yang terdapat dalam prinsip 2 deklrasi Stockhlon 

1972 yang menyatakan pentingnya konservasi alam termasuk perlindungan 

terhadap hewan, hal tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dari kebijakan pembangunan nasional suatu negara. Flora dan fauna vital 

dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Upaya konservasi flora dan 

fauna harus dilakukan untuk mencegah kerusakan dan kepunahan. 

Konservasi tidak hanya melindungi flora dan fauna yang langka, tetapi juga 

ekosistem. 
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3.2. Hasil Kesesuaian Isi Bab III Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Indonesia terhadap Sikap Peduli Lingkungan Hidup 

 

Gambar 4. Hasil Kesesuaian isi bab III terhadap sikap peduli lingkungan 

hidup  

Sumber: Peneliti, 2020 

Sesuai dengan gambar 4 menunjukkan hasil 94% dapat dinyatakan 

indikator sikap peduli terhadap lingkungan terdapat dalam materi 

pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Sebesar 6% beberapa indikator 

dinyatakan tidak terdapat dalam materi pengelolaan sumber daya alam 

Indonesia. 

 

Gambar 5. Diagram hasil persentase kemunculan indikator pada bab III 

Sumber: Peneliti, 2020 

Hasil penelitian yang diperoleh dari responden dapat diketahui 

memperoleh hasil yang terlihat pada gambar 5. Terdapat sembilan indikator 

yang memperoleh persentase 100% yaitu indikator sikap perawatan 
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lingkungan, memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan 

SDA dengan cara yang baik, melakukan konservasi terhadap lingkungan 

hidup, hormat terhadap alam, tanggung jawab, tidak merusak lingkungan 

hidup, solidaritas, hidup sederhana selaras dengan alam. Indikator kasih 

sayang, integritas moral, dan keadilan terlihat mendapatkan persentase 

paling rendah yaitu 60%. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan oleh responden, pada bab III materi pengelolaan sumber daya 

alam Indonesia yaitu dari 14 indikator dinyatakan hampir seluruhnya sesuai 

dengan materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.  

Berdasarkan hasil analisis pada kesesuaian isi materi pengelolaan 

sumber daya alam Indonesia yang menunjukkan indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan hidup banyak terdapat pada paragraf yang ditampilkan 

pada gambar 6.  

 

 
Gambar 6. Contoh paragraf indikator pada materi pengelolaan sumber daya 

alam Indonesia 

Sumber: Buku Teks Geografi SMA/MA Kelas XI Terbitan Intan Pariwara 



13 

 

Berdasarkan gambar 6 yang menunjukkan indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan terdapat pada pengelolaan sumber daya alam 

berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Bentuk pengelolaan sumber daya alam 

berwawasan lingkungan yaitu seperti terasering, reboisasi, tebang pilih 

tanam, pengelolaan air limbah dan prinsip 3R Reduce (mengurangi), Reuse 

(menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang). Usaha pelestarian 

lingkungan hidup, diperlukan program-program yang disusun secara 

sistematis dan berkesinambungan. Program-program pelestarian lingkungan 

hidup tersebut yaitu melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, 

tandus dan gundul serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam 

supaya kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna 

yang ada didalam dapat terjaga. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai 

prinsip pembangunan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Indonesia adalah negara 

yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Potensi tersebut perlu 

dilestarikan untuk menjamin berlanjutnya pembangunan. Upaya untuk 

menjaga kelestariannya yaitu menjadikan lingkungan yang kaya akan 

keanekaragaman hayati dan potensi alam menjadi kawasan konservasi.  

3.3. Hasil Kesesuaian Isi Bab IV Materi Ketahanan Pangan, Industri, dan 

Energi Nasional terhadap Sikap Peduli Lingkungan Hidup 

 
Gambar 7. Hasil kesesuaian bab IV terhadap Sikap Peduli 

Lingkungan Hidup 

    Sumber: Peneliti, 2020 
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Sesuai dengan gambar 7 menunjukkan hasil 89% dapat dinyatakan 

indikator sikap peduli terhadap lingkungan terdapat dalam materi ketahanan 

pangan, industri dan energi nasional. Sebesar 11% beberapa indikator 

dinyatakan tidak terdapat dalam materi Ketahanan Pangan, Industri, dan 

Energi Nasional. 

 

Gambar 8. Diagram hasil persentase kemunculan indikator pada bab IV 

Sumber: Peneliti, 2020 

Hasil penilaian dari responden pada bab IV materi ketahanan pangan, 

industri dan energi nasional juga dapat dilihat dalam bentuk diagram batang 

yang menunjukkan persentase yang diperoleh indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan pada materi ini. Berdasarkan gambar 8, terdapat 

sembilan indikator yang mendapatkan persentase tertinggi yaitu sebesar 

100%. Indikator kasih sayang, intergritas moral, dan keadilan mendapatkan 

persentase terendah yaitu sebesar 60%. Berdasarkan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan oleh responden, materi flora dan fauna di Indonesia dan 

dunia diperoleh hasil bahwa materi tersebut terdapat indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan hidup. 

Berdasarkan hasil analisis pada kesesuaian isi materi pengelolaan 

sumber daya alam Indonesia yang menunjukkan indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan hidup banyak terdapat pada paragraf yang ditampilkan 

pada gambar 9.  



15 

 

 

 
Gambar 9. Contoh paragraf indikator pada materi ketahanan pangan, 

industri dan energi nasional 

Sumber: Buku Teks Geografi SMA/MA Kelas XI Terbitan 

Intan Pariwara 

 

Berdasarkan gambar 9 yang menunjukkan indikator sikap peduli 

terhadap lingkungan terdapat pada pengelolaan sumber daya alam untuk 

ketahanan pangan nasional dan diversifikasi pangan. Pengelolaan sumber 

daya alam untuk ketahanan pangan nasional yaitu potensi sumber daya alam 

yang besar hendaknya diikuti dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat 

digunakan memenuhi kebutuhan pangan penduduk. sumber daya alam 

menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu memperhatikan 

pengelolaannya supaya dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan 

generasi masa depan. Oleh karena itu, sudah dilaksanakan berbagai upaya, 

kebijakan, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan 

sumber daya alam sebagai modal untuk pembangunan nasional dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dan mempertahankan 

daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.  
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4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

dapat diketahui bahwa persentase rata-rata yang diperoleh dari ketiga materi 

tersebut yaitu materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia memperoleh 

persentase 73%, untuk materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia 

memperoleh persentase sebesar 94%, untuk materi ketahanan pangan, 

energi, dan industri nasional memperoleh persentase sebesar 88%. 

Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa materi pengelolaan 

sumber daya alam Indonesia merupakan materi yang memperoleh 

persentase tertinggi. Ketiga materi tersebut sebagian besar sudah terdapat 

indikator sikap peduli terhadap lingkungan hidup.  

4.2  Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut: (1) Perlu 

adanya penyempurnaan penyusunan buku teks pelajaran selanjutnya dengan 

menyatumkan nilai-nilai karakter peduli terhadap lingkungan hidup. (2) 

Guru-guru perlu memilih buku teks geografi yang berkualitas sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

memperhatikan faktor-faktor kualitas dalam buku dan (3) Hasil yang 

terdapat dalam penelitian ini, akan dijadikan sebagai referensi dalam 

penelitian selanjutnya dan kekurangan yang ada akan diperbaiki sesuai 

dengan perubahan yang ada.  

 

DAFTAR PUSTAKA  

Amin, S. (2016). Analisis buku teks geografi SMA kelas XII pada materi pola 

keruangan desa dan kota dalam buku sekolah elektronik Terbitan 

Departemen Pendidikan Nasional. J-PIPS, 3(1), 68–87. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Banowati, E. (2007). Buku teks dalam pembelajaran geografi di kota semarang.  

4(2), 147–158. https://doi.org/10.15294/jg.v4i2.106  

Budiaji, W. (2013). skala pengukuran dan jumlah respon skala likert (the 

measurement scale and the number of responses in likert scale). Ilmu 

Pertanian Dan Perikanan, 2(2), 127–133. http://umbidharma.org/jipp 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
https://doi.org/10.15294/jg.v4i2.106
http://umbidharma.org/jipp


17 

 

Hartono. (2014). Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Jurnal Jnanan 

Budaya, 19(2), 259–268. 

Martono, N. (2011). Metode penelitian kuantitatif analisis isi dan anlisis data 

sekunder. Edisi Revis i2, 207. 

Mulasih. (2013). Etika lingkungan pada trilogi dongeng kancil sahabat alam karya 

Litda IR. PBSI FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO, 8–20. Murtianto, H. (2008). Modul Belajar Geografi. 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Noviarti, D.Y., Suasti, Y., & Hermon, D. (2018). Internalisasi karakter peduli 

lingkungan melalui pembelajaran geografi di sekolah adiwiyata. Jurnal 

Buana, 2(4), 339–346. 

Permatasari, A. D., & Anwas, E. O. M. (2019). Analisis pendidikan karakter 

dalam buku teks pelajaran ilmu pengetahuan alam Kelas VII. Jurnal 

Teknologi Pendidikan, 7(2), 156–169. 

Prihastari, E. B. (2013). Analisis pembentukan karakter cinta lingkungan pada 

materi geometri di laboratorium alam. Jurnal Pendidikan Matematika 

FMIPA UNY, 250–254. 

Saputra, Y. W. (2015). Pengembangan bahan ajar geografi pada kompetensi dasar 

memahami atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi 

kelas X SMA/MA semester II dengan menggunakan pendekatan 

keruangan. Jurnal Pendidikan Geografi, 20(2), 53–60. 

https://doi.org/10.17977/um017v20i22015p053 

Silalahi, E., Syarifuddin., & Sudibyo, M. (2016). faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap pengetahuan tentang lingkungan pada siswa 

tingkat SMP/MTS N dan SMA/MAN Adiwiyata di Kota Labuhanbatu. 

Jurnal Pendidikan Biologi, 5(3), 146–153. 

https://doi.org/10.24114/jpb.v5i3.4313 

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Susanti, L. (2016). Penerapan Etika Lingkungan pada Pembelajaran Sains 

melalui Project Based Learning untuk meningkatkan Pengetahuan, 

Sikap, dan Perilaku Kepedulian Lingkungan Siswa. In Thesis; 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Tivani, I., & P. (2016). Pengembangan LKS biologi berbasis masalah untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan karakter peduli 

lingkungan. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, 2(1), 35. 

doi:https://doi.org/10.21831/jipi.v2i1.8804 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, No 24, Jakarta  

(2017). 

Yusuf, M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan. Jakarta: Kencana. 

https://doi.org/10.17977/um017v20i22015p053
https://doi.org/10.21831/jipi.v2i1.8804

