
ABSTRAK

Muhamad Ikbal Nurjaman (1168030127) : ”Pendidikan Dan Lingkungan 
Hidup (Penelitian Terhadap Rendahnya Pendidikan Lingkungan Sebagai 
Faktor Penyebab Ketidakpedulian Pada Kebersihan Lingkungan Di Desa 
Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung)”.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan lingkungan hidup yang perlu 
diperhatikan mengingat sangat berkaitan erat dengan dengan kehidupan manusia 
dan makhluk hidup lainnya. Secara konseptual hubungan antara tingkat 
pendidikan dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan keduanya 
dapat dijelaskan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka akan mempengaruhi 
kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Karena dengan 
pendidikan akan bertambahnya wawasan serta kepekaan masyarakat akan kondisi 
lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan lingkungan 
terhadap kesadaran dan kebersihan lingkungan hidup, untuk mengetahui dengan 
pendidikan lingkungan yang telah diperoleh dapat meningkatkan kesadaran dan 
kebersihan lingkungan hidup di masyarakat Desa Cicalengka Wetan Kecamatan 
Cicalengka Kabupaten Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori ekologi manusia menurut Amos H. 
Hawley dan Talcott Parsons tentang teori struktur fungsional, teori ekologi yang 
merupakan salahsatu cabang biologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang hubungan 
antara organisme dan lingkungannya. sedangkan teori fungsional senantiasa harus 
diperhitungkan hubungan antara pandangan awal mengenai gejala sosial dengan 
strategi yang diajukan untuk menyusun konsep dari pandangannya itu. Dari hasil 
hubungan tersebut muncul dan berkembang suatu teori umum mengenai aksi 
(general theory of action).

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, analisis 
dokumen dan hasil wawancara mendalam kepada masyarakat Desa Cicalengka 
Wetan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer 
dan sekunder. Sumber primer meliputi data dari Kepala Desa Cicalengka Wetan, 
Tokoh masyarakat dan para informan yang memberikan informasi sesuai dengan 
data yang diperlukan. Sumber sekunder berupa buku dan literatur yang berkaitan 
dengan lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya pendidikan lingkungan 
pada masyarakat Desa Cicalengka Wetan diakibatkan karena kesadaran dan 
ketidakpedulian lingkungan sekitar dimana masyarakat itu tinggal misalnya: 
sampah yang berserakan dan menumpuk menimbulkan bau tidak sedap, saluran 
sanitasi yang tersumbat akibat sampah dan merupakan berbagai macam sumber 
penyakit yang berefek buruk bagi kesehatan masyarakat Desa Cicalengka. 
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