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Kuesioner: Pengetahuan 

1  Bagaimana prinsip carrying capacity dalam memenuhi kebutuan manusia? 

  Carrying capacity membuat manusia sadar akan atau batas-batas sumber daya alam. 

  Carrying capacity memperbolehkan manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. 

  Carrying capacity tidak mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang 

  Carrying capacity hanyalah propaganda negara-negara besar. 

Mahatma Gandhi menyatakan bahwa bumi dapat melayani manusia namun tidak dapat 
melayani kerakusan manusia.  

2  Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? 

  Seharusnya, bumi harus terus melayani manusia apa pun keadaannya. 

  Benar bahwa bumi memiliki keterbatasan. 

  Bumi memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri sehingga akan terus 
cukup untuk melayani manusia. 

  Bumi tidak memerlukan keseimbangan. 

Pemerintah akan membatasi produksi kendaraan bermotor karena sudah sangat menggangu 
ekosistem perkotaan. 

3  Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? 

  Pemerintah tidak boleh mengendalikan produksi 

  Produksi diperlukan untuk negara yang sedang membangun 

  Pemerintah harus membatasi produksi kendaraan bermotor 

  Kendaraan bermotor dilarang berada di jalan raya pada jam-jam tertentu. 
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Masyarakat konsumtif menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan semakin cepat. 

 

4  Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? 

  Konsumsi tidak berkaitan dengan kerusakan lingkungan 

  Konsumsi yang berlebihan akan menguras sumber daya alam. 

  Konsumsi merupakan kebutuhan dasar manusia. 

  Komsumtif merupakan budaya bangsa kita 

 

Semua warga negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. 

 

5  Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? 

  Hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup 

  Perusahaan besarlah yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. 

  Seluruh masyarakat bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. 

  Sekolah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. 
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Perempuan dan Pria memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih. 

 

6  Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? 

  Setuju, karena baik perempuan dan pria sama-sama tinggal di bumi yang satu. 

  Laki-laki harus didahului untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih. 

  Perempuan tidak perlu mendapatkan lingkungan hidup yang bersih. 

  Perempuan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. 

 

7  Lngkah-langkah adaptasi apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah berkaitan 
dengan penanggulangan bencana? 

  Pemberian mata pelajaran khusus penanggulangan bencana 

  Memberikan kelas-kelas khusus untuk ibu rumah tangga. 

  Memindahkan hutan kota ke pinggir kota. 

  Menempatkan seluruh anggota Pramuka di titik-titik rawan bencana. 

Pemerintah berencana akan membangun pusat-pusat penanggulangan bencana di setiap 
sekolah negeri yang ada di seluruh Indonesia.  

8  Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? 

  Seharusnya tugas penanggulangan bencana diserahkan kepada aparat desa. 

  Sekolah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi lingkungan 

  Sebaiknya pusat-pusat penanggulangan bencana dibangun di kelurahan. 

  Sekolah harus dipersiapkan untuk membuka pusat penanggulangan bencana. 
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Analisis dan Nalar 

17. Menurut kamu, alasan apa yang tepat untuk menjelaskan carrying capacity dari 
lingkungan? (Sebutkan dua alasan yang berbeda) 

18. Menurut kamu, apa yang akan terjadi jika keseimbangan lingkungan rusak? 
(Sebutkan dua akibat rusaknya keseimbangan lingkungan) 

19. Apa akibat dari produksi yang tidak terkontrol? 

20. Sebutkan 3 dampak dari perilaku konsumtif terhadap kerusakan lingkungan. 

21. Mengapa partisipasi masyarakat diperlukan di dalam Pembangunan 
Berkelanjutan? 

22. Apakah peranan perempuan dalam perubahan iklim? 

23. Mengapa pemerintah perlu membuat lembaga khusus untuk mengatasi perubahan 
iklim? 

24. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah dalam menghadapi perubahan iklim? 
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Sikap 

 Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut tentang 
penyelenggaraan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for 
Sustainable Development/ EfSD)? 

  (Berilah tanda silang (X) pada satu kotak saja untuk tiap baris) 

  SS*  S* TS* STS* 

25) EfSD tidak perlu menjelaskan tentang ketahanan lingkungan. 1 2 3 4

26) 
Topik tentang keseimbangan selalu diberikan di dalam kelas 
EfSD. 

1 2 3 4

27) 
Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, produksi harus 
mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. 

1 2 3 4

28) 
Tidak ada satu guru pun yang mendukung pelaksanaan efisiensi 
energi di sekolah. 

1 2 3 4

29) 
Seluruh warga sekolah berpartisipasi dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. 

1 2 3 4

30) 
Baik siswa perempuan dan siswa pria mendapatkan hak yang 
sama untuk melaksanakan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. 

1 2 3 4

31) Sekolah tidak perlu menyediakan ruang hijau. 1 2 3 4

32) Sekolah sudah membangun pusat evakuasi bencana. 1 2 3 4

33) Topik tentang ketahanan bumi tidak pernah dibahas di kelas. 1 2 3 4

  34) Sekolah sudah menerapkan prinsip keseimbangan lingkungan. 1 2 3 4

35) Permasalahan produksi tidak perlu diberikan di kelas. 1 2 3 4

36) Perilaku hemat energi hanya menjadi tanggung jawab guru. 1 2 3 4

37) 
Guru harus menjadi pemimpin dalam setiap aksi peduli 
lingkungan. 

1 2 3 4

38) 
Semua guru bertanggung jawab untuk mendidik atau membentuk 
siswanya agar peduli lingkungan hidup 

1 2 3 4

39) Sekolah telah menyediakan area penghijauan. 1 2 3 4

40) Sekolah tidak perlu membuat pusat evakuasi bencana. 1 2 3 4
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3. Langkah-langkah menyusun definisi konsep dan kisi-kisi instrumen penelitian (beserta 

contoh) 

 Definisi konsep disusun berdasarkan kajian teori (sekurang-kurangnya 5 (lima) 

teori/konsep atau pernyataan ahli (expert comment) dan penelitian yang relevan. Dari kajian 

teori tersebut, peneliti menunjukkan argumentasinya yang menyatakan setuju atau tidak 

setuju dengan teori/pendapat ahli sehingga memungkinkan suatu hasil pikiran baru dalam 

bentuk konsep, terbentuk. Singkatnya, definisi konsep ini dihasilkan dari hasil telaah / 

pembacaan kritis peneliti terhadap sumber-sumber, seperti (1) teori dan/atau konsep, (2) 

pernyataan ahli, dan (3) hasil penelitian terkait dengan permasalahan penelitiannya. Lalu, dari 

definisi konsep itulah, sebuah definisi operasional disusun yang selanjutkan akan mengarah 

pada penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian. Contoh: 

Konsep 1: 

"For development to be sustainable, it must take account of social and ecological factors, as 

well as economic ones; of the living and non-living resource base; and of the long-term as 

well as the short-term advantages and disadvantages of alternative action" World 

Conservation Strategy (IUCN/WWF/UNEP, 1980). Di dalam konsep ini disebutkan bahwa 

pembanguna berkelanjutan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor sosial 

ekologi dan ekonomi. 

Konsep 2: 

“Sustainable development means economic and social development that meets the need of 

current generation without undermining the ability of future generation to meet their own 

needs” (Brundtland Commission Our Common Future: From One Earth to One World). 

Sejalan dengan konsep di atas, bahwa Pembangunan Berkelanjutan harus memperhatikan 

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya, secara ekonomi dan 

sosial. 

Pernyataan ahli: ”the role of private consumption in perpetrating environmental and social 

injustice, and the general problems that government and civil society have had in convincing 

individuals to exercise constraint in the consumer practice (IPCC, 2007; Cultures of 

Consumption 2007, Spargaaren 2000, Dobson 2004, Berglund & Matti 2006, Princen dan 

rekan, 2002, www.sustainablecitizenship.com). Menurut penulis ini, dengan tegas dinyatakan 

bahwa pola konsumsi seseorang (masyarakat) berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. 

http://www.sustainablecitizenship.com/
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Penelitian yang relevan 1: Sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat gap antara 

pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh remaja tentang pembangunan berkelanjutan 

menfokuskan penelitiannya pada aspek-aspek yang meliputi: sampah dan proses daur ulang, 

berbagai jenis polusi, demografi, sumber-sumber informasi lingkungan, hambatan dan 

kekurangan sumber daya alam, dan praktik konsumsi. (E. Diez Martines dan A. Ochoa, 

”Adolescent’s Comprehension on Sustainable Development: Possible Application for School 

Curriculum, sumber: library.iated.org). 

Teori 1: 

Sumber: Nazli Choucri, Globalization of eco‐efficiency: GSSD on the WWW 

 

Definisi Konsep: Pembangunan Berkelanjutan 

Dari pembahasan lima (5) sumber diatas, maka pembangunan berkelanjutan di dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai pembangunan yang mempertimbangkan faktor-faktor 

sosial, politik dan kelembagaan, dan ekonomi (di dalamnya pola konsumsi masyarakat), 

sehingga generasi yang akan datang dapat memenuhi kebutuhannya. 
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