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RINGKASAN 
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Prastiti  Laras Nugraheni, Vania Zulfa  

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga  

Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekoliterasi ibu terhadap peran ibu dalam 

menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan pelestarian lingkungan di kawasan Candi 

Batujaya sebagai dasar dalam pembuatan model pengembangan ekoliterasi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Melibatkan 100 keluarga 

yang dipilih secara random sampling dari 4 dusun di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, 

Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hasil analisis membuktikan bahwa ekoliterasi ibu memiliki 

hubungan yang siginifikan terhadap peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan keluarga 

dengan koefisien determinasi sebesar 20,2 %. Dan terdapat hubungan positif dengan tingkatan 

hubungan yang lemah antara ekoliterasi ibu dengan pengolahan sampah dengan koefisien 

determinasi 17%. Hasil analisis jalur membuktikan bahwa ekoliterasi ibu memiliki hubungan 

yang signifikan dan linier dengan pengelolaan sampah. Sedangkan tingkat pendidikan, 

pekerjaan, maupun pendapatan ibu secara tidak langsung mempengaruhi edukasi yang 

disampaikan kepada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekoliterasi ibu di Desa 

Segaran masih harus ditingkatkan dengan adanya penyuluhan rutin yang akan diberikan 

sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Pemerintah setempat juga diharapkan dapat 

mendukung keberlangsungan penanaman edukasi ekoliterasi ibu. Hal ini tentunya akan 

berdampak pada pengetahuan anak, pemenuhan pangan keluarga dan keberlanjutan kelestarian 

lingkungan setempat. 

 

Kata Kunci  : Ekoliterasi, Ketahanan Pangan,  Pelestarian Lingkungan,  Candi Batujaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Jawa Barat dikenal dengan daerah yang memiliki peninggalan arkeologis menarik 

dari periode Hindu-Buddha. Penemuan yang berasal dari tahun 1980-an ini membawa 

Kawasan Candi Batujaya, Kabupaten Karawang sebagai salah satu situs yang memiliki 

daya tarik untuk menjadi desa wisata (Manguin & Indradjaja, 2011). Penelitian terbaru 

bahkan menyatakan bahwa Kawasan Candi Batujaya sudah menjadi warisan budaya yang 

kompleks sejak ditemukannya prasasti Buni pada tahun 1960-an. Desa Segaran 

merupakan salah satu desa yang berasa di kawasan arkeologis Candi Batujaya. Kurang 

5lebih terdapat 4 candi besar yakni Candi Unur Jiwa, Candi Unur Blandongan, Candi 

Unur Damar, dan Candi Unur Lempeng di dalam kompleks percandian Desa Segaran 

(Mansur, 2015).  

Sebagai desa yang memiliki peninggalan budaya yang bernilai tinggi, Desa Segaran 

diharapkan memiliki kondisi lingkungan yang baik. Pengelolaan dan pelestarian situs 

budaya ini sangat diperlukan agar Desa Segaran memiliki daya tarik wisata budaya dan 

sejarah yang tinggi. Selain itu Desa Segaran diharapkan dapat menjadi desa wisata ramah 

lingkungan dengan daya tarik komplek percandiannya.  

 
(Sumber:https://www.flickr.com/photos/eddyefendy/ 40304719705) 

Gambar 1. Candi Jiwa Batujaya 

 

https://www.flickr.com/photos/eddyefendy/40304850815
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Namun berdasarkan hasil pengabdian masyarakat 2018, diketahui bahwa 

pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Desa Segaran masih harus ditingkatkan. 

Meskipun berada di komplek percandian yang berada persis ditengah bentangan lahan 

sawah hijau, namun ditemukan banyak tumpukan sampah rumah tangga dipinggir jalan-

jalan desa (Nugraheni & Rasha, 2018). Jarak Desa Segaran yang cukup jauh dari pusat 

kota  menyebabkan akses ke Tempat Pembuangangan Akhir (TPA) sampah cukup sulit. 

Hal ini yang mendasari warga pada akhirnya harus menumpuk sampah di sudut-sudut 

jalan.  

 
(Sumber: http://www.radar-karawang.com/2016/05) 

Gambar 2. Tumpukan sampah di irigasi Kecamatan Batujaya 

Tumpukan sampah ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi Desa 

Segaran Kecamatan Batujaya. Selain merusak sumber daya alam yang ada, sampah-

sampah tersebut juga akan merusak ekosistem air, tanah, maupun udara. Sampah plastik 

yang menggunung dapat menjadi sumber penyakit dan dampak lebih lanjutnya dapat 

mengganggu keberlangsungan Situ Candi Batujaya sebagai situs wisata budaya. 

Pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah ini perlu ditindaklanjuti. Sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan pada UU No. 23 Pasal 5 mengenai Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Tahun 1997, bahwa masyarakat berhak atas Lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. Untuk mendapatkan hak tersebut, pada pasal 6 dinyatakan bahwa 

masyarakat dan pengusaha berkewajiban untuk berpartisipasi dalam memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan, mencegah dan menaggulangi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan (Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, 1997). Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam UU No. 18 Tahun 2008 secara 

eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam 

pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah pasal 12 dinyatakan, setiap orang 
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wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan (Undang-

Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008). 

Permasalahan lain yang muncul di Desa segaran yaitu terdapat pada pengelolaan 

lahan. Desa Segaran dilewati aliran irigasi yang lebarnya kurang lebih 10 meter. Aliran 

irigasi ini digunakan oleh warga untuk mandi cuci kakus. Irigasi tersebut terlihat cukup 

kotor saat musim penghujan. Terlihat cukup banyak sampah yang ikut terbawa bersama 

aliran air. Selain itu, saat keadaan air irigasi sudah melewati ambang batas, air perlahan 

terlihat menggenangi rumah warga yang berada persis di sepanjang bantaran irigasi 

tersebut (Hasanah, Tarma, Nugraheni, & Sofyan, 2018).  

Berdasarkan hasil observasi, diketahui pula bahwa sebagian besar masyarakat Desa 

Segaran bekerja sebagai petani di sawah yang bukan milik pribadi. Menjadi petani di 

sawah milik orang lain menyebabkan penghasilan petani di Desa Segaran kecil. Hal ini 

akan berdampak baik pada perekonomian keluarga, perekonomian Desa Segaran secara 

khusus, maupun perekonomian Kebupaten Karawang secara umum. Sebagai lumbung 

padi yang besar di Jawa Barat, Karawang dapat menghasilkan produksi padi mencapai 1 

juta ton, dengan luas panen 185,158 ha pada tahun 2011. Karawang mampu 

menyumbangkan beras keluar wilayahnya sebesar 49.82% dari produksinya pada tahun 

2011 (Rafiuddin, Widiatmaka, & Munibah, 2018). Produksi padi yang sangat melimpah 

ini nyatanya tidak disertai dengan ketahanan pangan rumah tangga para petaninya sendiri. 

Petani di Desa Segaran Kecamatan Batujaya umumnya memiliki lahan pekarangan 

rumah yang masih tersisa namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu 

memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Pekarangan yang ada dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat menanam sayuran, buah-buahan bahkan dapat dimanfaatkan sebagai 

peternakan ikan maupun ayam. Menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1997 tentang 

pangan, dinyatakan bahwa ketahanan pangan ialah kondisi terpenuhinya pangan bagi 

setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1996 

tentang Pangan, 1996). Kondisi ketahanan pangan di Desa Segaran Kecamatan Batujaya 

dapat lebih optimal jika masyarakatnya dapat memanfaatkan lahan yang ada menjadi 

lahan komoditas pangan yang produktif dan mandiri. 

Berbagai permasalahan lingkungan di atas menunjukkan bahwa kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai pelestarian lingkungan serta kurangnya pengetahuan 

mengenai pengelolaan lahan. Hal ini menggambarkan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga lingkungan hidupnya masih kurang. Kesadaran inilah yang disebut Fritjof Capra 
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sebagai ekoliterasi (Agung, Nadiroh, & Rumtini, 2011). Ekoliterasi atau kecerdasan 

ekologi, merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap ranah ekologis 

atau lingkungannya (Kahn & Kahn, 2010). Kecerdasan ekologis seseorang didasari atas 

pengetahuan, sikap, dan perilaku yang selaras dengan alam. Kecerdasan ekologis bersifat 

kompleks. Kecerdasan tersebut didukung oleh unsur kognitif, afektif (sosial dan emosi), 

dan psikomotorik (Capra, 1996). Keinginan yang timbul dari dalam diri untuk menjaga 

lingkungan hidup didasari oleh pengetahuan tentang lingkungan, kesadaran untuk 

menyelamatkan lingkungan yang rusak didasari oleh aspek afektif, sedangkan tindakan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan menggambarkan aspek psikomotorik. Tanpa 

adanya ketiga aspek kesadaran ini, maka berkembanganya ilmu pengetahuan dan 

teknologi justru akan berdampak pada ketidakseimbangan alam. 

Dengan pembinaan dan pemantauan mendalam, masyarakat Desa Segaran 

Kecamatan Batujaya dapat diedukasi untuk mengelola lingkungan tempat tinggalnya  

serta memanfaatkan lahan sekitar rumah agar dapat mengatasi permasalahan kebersihan 

maupun ketahanan pangan keluarga, sehingga Desa Segaran dapat terus menunjang situs 

Candi Batujaya sebagai situs wisata budaya dunia. Oleh karena itu diusulkan perancangan 

model pengembangan ekoliterasi sebagai strategi ketahanan pangan rumah tangga dan 

pelestarian lingkungan di kawasan Candi Batujaya. 

Penelitian model pengembangan ekoliterasi ini juga sejalan dengan Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Universitas Negeri Jakara (UNJ) dalam tema riset unggulan yaitu 

pendidikan lingkungan. Penelitian ini dikembangkan sejalan dengan Renstra UNJ dan 

Renstra Kemenristek DIKTI yang dituangkan secara bertahap dalam dua tahun 

berdasarkan prioritas setiap tahapannya, khususnya dalam meningkatkan karakter 

keilmuan peneliti. Berdasarkan RIP UNJ tahun 2016-2020, Penelitian ini didasarkan pada 

body of knowledge dan kekhasan tujuan penelitian di program studi dalam pengembangan 

tradisi keilmuan. Sehinggga diharapakan munculnya luaran berupa model pengembangan 

ekoliterasi yang memiliki keunggulan penelitian dalam bidang Pendidikan Lingkungan. 

Secara khusus menjadi model pengembangan ekoliterasi pertama yang diciptakan UNJ 

dan menjadi trend setter penelitian dalam bidang pendidikan lingkungan di Indonesia.  

 

1.2 State of The Art 

Ekoliterasi atau pemahaman lingkungan adalah suatu pemahaman seseorang 

terhadap lingkungan atau respon yang terbentuk untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan 

dengan lingkungan (Stone, 2017). Melihat berbagai permasalahan lingkungan yang 
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terdapat di Desa Segaran Kecamatan Batujaya maka salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah lingkungan adalah dengan mengembangkan masyarakat yang 

melek lingkungan dan berperilaku dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap 

lingkungan. 

Sebuah perilaku dianggap yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ketika 

tindakan individu menganjurkan penggunaan secara berkelanjutan terhadap sumber daya 

alam. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara masing-masing individu hidup bersama, 

berdampingan dengan semua komponen di sekitarnya. Kemampuan yang dimiliki setiap 

individu untuk berperilaku baik dalam kesehariannya dengan menggunakan 

pemahamannya terhadap kondisi lingkungan itulah yang disebut dengan literasi lingkungan 

(Lees, 2017). 

Dalam penelitian pengembangan ini, masyarakat Desa Segaran diharapkan dapat 

mengelola lingkungan dengan baik sehingga Kawasan Candi Batujaya dapat terus lestari 

sebagai situs wisata budaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Oleh kerena itu, untuk 

membangun masyarakat berkarakter peduli lingkungan, dibutuhkan panduan yang dapat 

menambah pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sekaligus menjadi 

pedoman masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam bentuk model pengembangan 

ekoliterasi sebagai strategi ketahanan pangan keluarga dan pelestarian lingkungan di 

kawasan Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat.  

Penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya ialah penelitian “Ekoliterasi 

dan Pedagogi Kritis menuju Penguatan Keamanan Pangan dengan menggunakan Rumah 

Kaca”(Lira, Steinicke, & Garcia, 2015). Proyek penelitian ini dilakukan di dalam sebuah 

rumah kaca universitas dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dari sudut 

pandang ekoliterasi mahasiswa. Penelitian ini berawal dari pendekatan pedagogik praktis, 

mengingat akan kebutuhan bahwa terdapat profil mahasiswa yang berbeda di setiap 

universitas. Hal ini juga berasal dari keharusan mahasiswa untuk memahami faktor-faktor 

yang mengintervensi praktis siswa. Semua ini dengan tujuan menghasilkan dialog 

pragmatis dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini dapat diketahui bagaimana 

pentingnya peran mahasiswa sebagai unit mendasar dalam pembangunan berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

ini telah memperkaya rasa urban dan periurban di berbagai tingkatan pertanian karena 

beragam pendekatan akademik yang mereka miliki dan interaksi di antara mereka. 

Disimpulkan bahwa ekoteknologi bertindak sebagai alat mendasar untuk ekoliterasi di 
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masyarakat, di mana ia memperkuat ketahanan gizi dan pangan dari pendekatan 

pembangunan berkelanjutan. 

Penelitian relevan lainnya berhasil membuat ekoliterasi sebagai dialog kontemplatif 

sebagai dasar untuk sikap transdisipliner menuju pendidikan untuk keberlanjutan manusia 

(Vargas-Madrazo, 2018). Penelitian ini mengusulkan bahwa untuk menciptakan 

pengetahuan yang berkelanjutan membutuhkan pemikiran ulang bagaimana kita 

memahami diri kita sebagai manusia. Ini membutuhkan perhatian pada apa yang kita sebut 

"kualitas makhluk," yang berarti peduli dan memperhatikan fisik-emosional-mental-

spiritual sebagai dasar pendidikan. Dengan cara ini kita dapat menciptakan ruang di mana 

kita dapat berdialog secara kontemplatif di mana semua dimensi kehidupan kita 

berinteraksi; fisik, emosional, politik sosial, dan makhluk spiritual bertindak dengan 

tanggung jawab sosial-lingkungan. 

Berdasarkan penelitian relevan di atas, ekoliterasi dapat menunjang 

berkembangnya dialog kontemplatif antara manusia dengan lingkungannya. Teori ini 

diharapkan dapat diterapkan pula di Desa Segaran Kecamatan Batujaya dalam mengelola 

lahan dan melestarikan lingkungan. Masyarakat yang diberikan pengetahun lingkungan 

mendalam (ekoliterasi) melalui model pengembangan ekoliterasi sebagai strategi 

ketahanan pangan rumah tangga diharapkan dapat memiliki etos pembangunan 

berkelanjutan dalam melestarikan dan mengelola lahan. 

 

1.3 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

• Tahap 1 : Bagaimana kondisi wilayah dan karakteristik keluarga di Desa Segaran 

Batujaya?  

• Tahap 2 : Bagaimana peran ekoliterasi ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan 

pelestarian lingkungan di Desa Segaran Batujaya ?  

• Tahap 3 : Bagaimana model pengembangan ekoliterasi sebagai strategi ketahanan 

pangan dan pelestarian lingkungan di kawasan Candi Batujaya? 

• Tahap 4 : Bagaimana penerapan model pengembangan ekoliterasi di kawasan Candi 

Batujaya? 

• Tahap 5 : Bagaimana evaluasi program penerapan model pengembangan ekoliterasi di 

kawasan Candi Batujaya? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan model 

ekoliterasi sebagai strategi ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan di kawasan 

Candi Batujaya.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Model ekoliterasi ini dapat berguna untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku masyarakat Batujaya dan dapat menjadi panduan dalam mengelola lahan dan 

melestarikan lingkungan di Desa Segaran Kecamatan Batujaya. Masyarakat yang diberikan 

pengetahun lingkungan mendalam (ekoliterasi) melalui model pengembangan ekoliterasi 

sebagai strategi ketahanan pangan rumah tangga diharapkan dapat memiliki etos 

pembangunan berkelanjutan dalam melestarikan dan mengelola lahan. 

 

1.5 Urgensi Penelitian 

Menanamkan pengetahuan, sikap, dan perilaku peduli lingkungan pada 

masyarakat Desa Segaran Kecamatan Batujaya dimungkinkan dapat efektif melalui 

penyuluhan dan pengembangan model ekoliterasi. Sebagai situs wisata budaya, Desa 

Segaran memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Akan tetapi 

berbagai masalah lingkungan yang semakin tak terkendali menunjukkan bahwa 

masyarakat Desa Segaran membutuhkan pendampingan baik secara langsung melalui 

penyuluhan maupun secara tidak langsung dan bertahap melalui sebuah model 

pengembangan ekoliterasi. 

Pengembangan model ekoliterasi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan 

mengingat: (1) masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam 

melestarikan lingkungan karena kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan 

lingkungan; (2) rendahnya tingkat kemampuan atau keterampilan, dan rendahnya 

komitmen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan karena 

pendidikan pengelolaan lingkungan yang masih terbatas; serta (3) sarana dan 

prasarana yang belum mendapat perhatian yang cukup.  

Berdasarkan hal ini, pada bagian selanjutnya penulis mencoba untuk menguraikan 

salah satu upaya yang komprehensif dalam menanamkan literasi lingkungan pada 

masyarakat Desa Segaran Kecamatan Batujaya guna mewujudkan masyarakat 

berkarakter peduli lingkungan, yaitu melalui pengembangan model ekoliterasi sebagai 

strategi ketahanan pangan keluarga dan pelestarian lingkungan di kawasan Candi 
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Batujaya.  Hal ini tentu tidak terlepas dari potensi yang ada di wilayah Situs Batujaya 

dengan memperhatikan sumber daya alam yang ada sehingga keluarga di wilayah 

tersebut dapat mengelola lingkungannya baik dalam hal pelestarian lingkungan 

maupun pemanfaatan lahan. 

 

1.6 Temuan/Inovasi yang ditargetkan 

Dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, sosial maupun budaya, hasil yang ditargetkan dari penelitian ini ialah 

berupa model pengembangan ekoliterasi sebagai strategi ketahanan pangan rumah 

tangga dan pelestarian lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Lebih terperinci, target dan luaran hasil penelitian dirincikan sebagai berikut:  

Target: (1) Desa Segaran sebagai pusat situs wisata budaya yang dapat mengelola 

lingkungan dan lahan dengan baik; (2) masyarakat di wilayah Desa Segaran dapat 

memahami proses pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan lahan menggunakan 

model pengembangan ekoliterasi strategi ketahanan pangan dan pelestarian 

lingkungan tepat guna bagi masyarakat Batujaya, Karawang, Jawa Barat; (3) 

masyarakat di wilayah Desa Segaran dapat memaksimalkan model pengembangan 

ekoliterasi strategi ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan; (4) masyarakat di 

wilayah Desa Segaran menjadi masyarakat percontohan mandiri yang dapat mengelola 

lingkungan dan lahan di Kabupaten Karawang.  

Luaran; (1) Pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Segaran meningkat; (2) 

keikutsertaan aktif masyarakat Desa Segaran Kecamatan Batujaya  dalam program 

pelestarian lingkungan sekitarnya; (3) Rancangan model pengembangan ekoliterasi; 

(4) Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks scopus. 

 

Tabel 1. Rencana Luaran Capaian Tahunan 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

TS TS+1 

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi 

terindeks scopus 

 √ 

2. Pemakalah dalam Temu Ilmiah (Nasional) √  

3.  Rancangan model pengembangan ekoliterasi  √ 

4.  HKI  √  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peta Jalan Penelitian 

2.1.1 Rencana Strategis  Penelitian 

Tujuan akhir (Goals) penelitian selama 5 tahun ini adalah untuk menciptakan 

lingkungan ramah keluarga berbasis kearifan lokal dengan model pengembangan keluarga 

sejahtera menuju pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut, maka peran yang sangat strategis adalah dengan 

mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kawasan Candi Batujaya. 

Permasalahan lingkungan yang terjadi adalah Desa Segaran masih memiliki sanitasi 

lingkungan yang kurang baik dan kurangnya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh 

Masyarakat Desa Segaran. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, masih banyak 

ditemui sampah rumah tangga yang berserakan dan menumpuk di pinggir jalan. Selain itu, 

banyak ditemui pekarangan rumah yang belum dimanfaatkan secara intensif. 

Permasalahan lingkungan yang terdapat di Desa Segaran diduga bersumber dari kesadaran 

masyarakat Desa Segaran yang kurang peka terkait kondisi lingkungan dan kurangnya 

pengetahuan serta keterampilan masyarakat terkait cara pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan. Untuk itu dibutuhkan strategi untuk mencapai  goals  dari penelitian ini, yaitu 

1) Memberikan edukasi yang tepat pada masyarakat Desa Segaran Kabupaten Batujaya 

melalui pembuatan Model Pengembangan Ekoliterasi sebagai Strategi Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga dan Pelestarian Lingkungan 2) Menganalisis apakah program yang 

dijalankan telah berhasil menciptakan lingkungan ramah keluarga berbasis kearifan lokal 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan untuk 

menjamin kelangsungan generasi mendatang 3) Menganalisis apakah melalui kelestarian 

lingkungan yang tercipta dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Desa Segaran 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah tersebut.  

2.1.2 Peta Jalan Penelitian  

Berdasarkan tujuan akhir penelitian selama lima tahun ini, yaitu menciptakan 

lingkungan ramah keluarga berbasis kearifan lokal dengan model pengembangan 

keluarga sejahtera menuju pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 

maka arah penelitian ini adalah pendidikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan. 

Diharapkan melalui edukasi dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan. Karena melalui pelestarian 
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lingkungan, tidak hanya dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, namun 

juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya desa wisata yang 

berkelanjutan. Untuk mencapai itu, maka penulis menjabarkannya dalam road map 

penelitian sebagai berikut :  

 

Gambar 3. Road Map Penelitian 

2.2 Kerangka Teoretik 

2.2.1 Ekoliterasi 

Literasi ekologi, atau melek ekologi atau disebut juga sebagai istilah "ekoliterasi" 

digunakan pertama kali oleh pendidik Amerika David W. Orr dan fisikawan Fritjof Capra 

pada 1996 (Capra, 1996). Literasi ekologi merupakan cara berpikir tentang dunia yang 

saling berinteraksi (Yildirim & Hablemitoglu, 2013). Melek ekologis berarti individu 

tersebut memiliki pengetahuan tentang bagaimana sistem alam di bumi bekerja, 

bagaimana dampaknya dan hubungan tindakan manusia dengan sistem ini terbentuk.  

Hasil penelitian oleh Roth (1992), mengungkapkan bahwa ekoliterasi mendapatkan 

fokusnya dari empat isu dasar yang membawanya melampaui batas-batas pendidikan 

sains, yaitu; keterkaitan antara sistem alam dan sosial; kesatuan manusia dengan alam; 

teknologi dan pembuatan pilihan; dan pembelajaran perkembangan sepanjang siklus 

hidup manusia. Ekoliterasi berperan penting dalam pengambilan keputusan. Faktor lain 
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yang berkaitan dengan literasi ekologi adalah level pendidikan. Rata-rata skor literasi 

ekologi meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Pitman, Daniels, 

& Sutton, 2018a, 2018b). Skor literasi ekologi tertinggi dicapai oleh individu dengan 

gelar doktor, maka dapat disimpulakan bahwa pendidikan adalah faktor tunggal yang 

paling signifikan dalam tingkat pengetahuan lingkungan.  

Faktor selanjutnya yang berkaitan dengan literasi ekologi adalah partisipasi dalam 

kegiatan lingkungan. Hasil penelitian oleh Pitman et al. (2018) menunjukkan bahwa 

individu yang berpartisipasi mengikuti kegiatan lingkungan secara rutin memiliki skor 

rata-rata literasi ekologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan individu yang tidak 

berpartisipasi. Meningkatnya partisipasi dalam kegiatan lingkungan cenderung akan 

mendorong pemahaman lebih lanjut tentang lingkungan (Pitman et al., 2018a).  

Davidson (2010) memvisualisasikan literasi ekologi pada puncak piramida yang 

tertera pada Gambar 2. Piramida literasi ekologi dikembangkan melalui pengetahuan 

lingkungan, sikap, dan tindakan saat berhadapan dengan permasalahan lingkungan. 

Seberapa baik individu melakukan kinerja disetiap tingkat piramida akan mempengaruhi 

kemampuan individu untuk berhasil di tingkat yang lebih tinggi.  

 

Gambar 4. Piramida Literasi Ekologi (Davidson, 2010) 

Pada Gambar 2, individu dengan tingkat literasi ekologi yang sangat mendasar 

(Environmental Knowledge), memiliki pemahaman umum tentang permasalahan 

lingkungan. Pengetahuan dasar tentang isu lingkungan merupakan cikal bagi tumbuhnya 

tingkat literasi ekologi yang lebih tinggi. Tingkat literasi ekologi berikutnya berkaitan 

dengan nilai dan sikap individu terhadap lingkungan (Environmental Attitudes). Setelah 

memahami beberapa pengetahuan tentang permasalahan lingkungan, individu mulai 

melihat hubungan antara perilaku dengan isu global yang besar seperti perubahan iklim. 

Pada tahap ini mulai berperan dalam pengembangan literasi ekologis. Tingkat 

selanjutnya yang berada pada puncak piramida adalah literasi ekologi atau ekoliterasi. 
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Individu yang terpelajar memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan, nilai 

ekologis, dan menerjemahkannya menjadi tindakan yang efektif (Davidson, 2010). 

Literasi ekologi dimulai dengan informasi yang dibingkai, dan melibatkan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk menyelidiki subjek, serta pemahaman tentang cara menggunakan 

informasi.  

Menurut McGinn, ekoliterasi dibagi menjadi tiga aspek yaitu kepedulian, 

pengetahuan, dan kompetensi praktis (McGinn, 2014). Kepedulian mengukur tingkat 

perhatian individu dalam upaya perlindungan lingkungan. Individu dengan kepedulian 

akan bertanggung jawab dan memiliki keinginan untuk mengurangi dampak negatif yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan. Aspek ini dapat menggambarkan pola pikir seseorang. 

Aspek pengetahuan mewakili pemahaman mengenai prinsip ekologi dan interaksi 

manusia dengan lingkungan. Pada aspek ini dibutuhkan pemahaman tentang konsep 

ekologi seperti aliran energi, suksesi ekosistem, jaring makanan, adaptasi ekologi, 

keanekaragaman jenis, dan daya dukung lingkungan. Pengetahuan dapat menjadikan 

individu berwawasan lingkungan, sehingga terciptanya pemecahan-pemecahan masalah 

yang solutif dalam hal pencemaran lingkungan (Sigit, Ernawati, & Qibtiah, 2017). Aspek 

literasi ekologi selanjutnya yaitu kompetensi praktis. Kompetensi praktis merupakan 

tindakan yang dilakukan individu untuk mengupayakan keberlanjutan fungsi lingkungan. 

Tindakan yang dilakukan baik sadar maupun disengaja, tidak membutuhkan usaha 

maupun membutuhkan usaha yang signifikan.  

Berdasarkan kajian teori di atas, ekoliteasi memiliki peran penting dalam proses 

pembentukan pengetahuan, sikap, maupun perilaku seseorang. Ekoliterasi dapat 

dijadikan landasan seseorang dalam mengelola lingkungan baik dalam pelestarian 

maupun dalam pemanfaatan lahan. Ekoliterasi dapat diberikan secara formal melalui 

pendidikan maupun secara informal berupa pelatihan pemberdayaan masyarakat. 

Masyarakat dapat dilatih untuk memecahkan permasalahan lingkungan melalui 

pemahaman konsep-konsep ekologi yang paling dasar. Selain itu, masyarakat dapat 

mengevaluasi rencana pembangungan lingkungan yang diusulkan dan memahami 

pengaruh rencana pembangunan yang telah dibuat pada lingkungan skala lokal. 

2.2.2 Ketahanan Pangan 

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap 

saat. Ketahanan Pangan Rumah Tangga sebagaimana hasil rumusan International 

Congres of Nutrition (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan 
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bahwa: “Ketahanan pangan rumah tangga (household food security) adalah kemampuan 

rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar 

dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari”. Dalam sidang 

Committee on World Food Security 1996 definisi tersebut diperluas dengan menambah 

persyaratan “Harus diterima oleh budaya setempat (acceptable with given culture)”. 

Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa 

ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) 

dan UU RI No. 18 tahun 2012, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 faktor yang 

mempengaruhi ketahanan pangan yaitu: kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas 

ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan serta kualitas/keamanan pangan. 

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai berikut:  

a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Hal ini mencakup 

pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan 

kesehatan manusia.  

b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman. Dalam artian bebas dari pencemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan manusia. 

c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yaitu pangan harus tersedia setiap 

saat dan merata di seluruh tanah air.  

d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau yakni pangan yang mudah diperoleh 

rumah tangga dengan harga yang terjangkau.  

Ketahanan pangan dicerminkan oleh beberapa indikator, antara lain : (1) tingkat 

kerusakan tanaman, ternak, dan perikanan,(2) penurunan produksi pangan, (3) tingkat 

ketersediaan pangan di rumah tangga, (4) proporsi pengeluaran pangan terhadap 

pengeluaran total (4) fluktuasi harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah 

tangga, (6) perubahan kehidupan sosial, (7) keadaan konsumsi pangan, seperti kebiasaan, 

kuantitas, dan kualitas pangan, (8) keadaaan gizi masyarakat (Suhardjo dalam Rachman 

dan Ariani, 2002) 

Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan dalam rumahtangga yaitu kronis dan 

transitory. Ketidaktahanan pangan kronis sifatnya menetap, merupakan ketidakcukupan 
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pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga dalam memperoleh 

pangan biasanya kondisi ini diakibatkan oleh kemiskinan. Ketidaktahanan pangan 

transitory adalah penurunan akses terhadap pangan yang sifatnya sementara, biasanya 

disebabkan oleh bencana alam yang berakibat pada ketidakstabilan harga pangan, 

produksi dan pendapatan (Setiawan dalam Kartika 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan 

suatu kondisi tersedianya akses pangan bagi setiap masyarakat agar dapat 

melangsungkan kehidupannya. Ketika ketahanan pangan ini dapat terwujud maka dapat 

terhindar dari kerawanan pangan. 

2.2.3 Pelestarian Lingkungan 

Pelestarian merupakan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam hayati yang 

dilakukan secara bijaksana. Pengelolaam yang dilakukan harus menjamin 

kesinambungan ketersediaan sumber daya alam dengan tetap menjaga serta 

meningkatkan kualitas keanekaragamannya (Pongtuluran, 2015). Menurut Indrawan, 

Primack, dan Supriatna  Pelestarian sumber daya alam hayati serta ekosistemnya dapat 

dilakukan melalui kegiatan berikut:  

1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan; hal ini dilakukan agar 

terpeliharanya proses-proses ekologis yang mendukung kelangsungan kehidupan 

ekologis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mutu kualitas kehidupan 

manusia. 

2) Pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya; hal ini 

dilakukan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap lestari dalam 

keadaan asli dan alami. 

3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui 

kegiatan pelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya 

dukung, dan keanekaragaman jenis satwa liar (Indrawan, Primack, & Supriatna, 2012). 

Pelestarian lingkungan merupakan suatu tindakan yang didasari oleh kesadaran 

masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan dan kebijakan dalam upaya menjaga 

kelestarian lingkungan. Adapun aspek-aspek dari pelestarian lingkungan tersebut 

meliputi lingkungan kampus, lingkungan rumah, dan fasilitas umum (Syaprillah, 2018). 

Pelestarian lingkungan juga merupakan tindakan yang didasari oleh kesadaran 

masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan dan kebijakan dalam upaya menjaga 

kelestarian lingkungan (Indrawan et al., 2012). Termasuk melindungi semua ekosistem 
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asli dan variasi alami, menjaga pola alami distribusi kelimpahan dan populasi, dan 

mengelola lanskap agar responsif terhadap perubahan lingkungan (Wiens & Graham, 

2005). Berdasarkan penjelasan di atas pelestarian lingkungan merupakan bentuk 

perlindungan sumber daya alam dan menjaga kesinambungan keberadannya. Tujuan 

akhir pelestarian lingkungan dapat dilihat secara nyata yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tahap pertama ini ialah menganalisis pengaruh ekoliterasi ibu 

terhadap peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan pelestarian lingkungan 

di kawasan Candi Batujaya sebagai dasar dalam pembuatan model pengembangan ekoliterasi. 

Dari hasil analisis tersebut akan dikembangkan model ekoliterasi sebagai strategi ketahanan 

pangan rumah tangga dan pelestarian lingkungan serta mengetahui kelayakannya di kawasan 

Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Melihat perubahan-

perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun mengenai efektifitas ekoliterasi sebagai 

strategi ketahanan pangan rumah tangga dan pelestarian lingkungan.  

 

3.2 Manfaat Penelitian 

3.2.1 Manfaat Teoritis  

Model pengembangan ekoliterasi ini dapat meningkatkan perkembangan ilmu dan 

teknologi di bidang pelestarian lingkungan dan pangan.  

3.2.2 Manfaat Praktis  

3.2.2.1 Bagi Masyarakat Kawasan Candi Batujaya  

Model pengembangan ekoliterasi ini dapat berguna dalam meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan perilaku ekoliterasi serta sebagai panduan dalam melestarikan lingkungan melalui 

pengelolaan lahan pekarangan dan pengelolaan sampah.   

Melalui pengetahuan lingkungan yang baik dapat menjadi modal seorang ibu dalam 

pemberdayaan diri dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk dapat ditanami 

tanaman pangan lokal. Pemanfaatan pekarangan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan 

pangan dan gizi keluarga, namun juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan 

penghijauan bagi desa. 

 

3.2.2.1 Bagi Desa Batujaya  

 Model pengembangan ekoliterasi ini dapat berguna dalam menjaga kelestarian 

lingkungan kawasan Candi Batujaya bila diterapkan dengan baik, benar, dan berkelanjutan. 

Desa yang lestari akan meningkatkan nilai tambah desa wisata, sehingga akan lebih banyak 

wisatawan yang tertarik untuk datang.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Penggunaan metode survei 

dengan pendekatan korelasional ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kaitan antara 

variabel ekoliterasi ibu dengan ketahanan pangan rumah tangga, dan variabel ekoliterasi ibu 

dengan pelestarian lingkungan. Penelitian ini memiliki satu variabel bebas (X) yaitu ekoliterasi 

dan dua variabel terikat, yaitu pengelolaan sampah (Y1) dan ketahanan pangan rumah tangga 

(Y2).  

 

4.2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Segaran, kecamatan Batujaya, Kabupaten 

Karawang. Tempat ini dipilih karena di Desa Segaran terdapat kasus gizi buruk dan lingkungan 

yang buruk, padahal daerah ini merupakan salah satu potensi wisata di Kabupaten Karawang.  

 

4.3 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang ada di Desa Segaran Batujaya. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah probability sampling yaitu menggunakan simple 

random sampling. Sampel penelitian ini adalah 100 Ibu rumah tangga. 

 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner 

kepada 100 Ibu rumah tangga. Data yang dikumpulkan meliputi : karakteristik keluarga 

(tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan perbulannya), indikator ekoliterasi 

(pengetahuan, sikap, tindakan), indikator pengelolaan sampah (pengurangan, pengumpulan, 

pemisahan, perlakukan dan daur ulang sampah) dan indikator ketahanan pangan (kecukupan 

pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibiltas pangan, kualitas pangan, dan pemanfaatan 

lahan).  

Indikator ekoliterasi mengacu pada McGinn (2014). Ekoliterasi dibagi menjadi tiga 

aspek yaitu kepedulian, pengetahuan, dan kompetensi praktis (McGinn, 2014). Kepedulian 

mengukur tingkat perhatian individu dalam upaya perlindungan lingkungan. Aspek 

pengetahuan mewakili pemahaman mengenai prinsip ekologi dan interaksi manusia dengan 
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lingkungan.  Kompetensi praktis merupakan tindakan yang dilakukan individu untuk 

mengupayakan keberlanjutan fungsi lingkungan.  

Indikator ketahanan pangan mengacu pada Food and Agricultural Organization (FAO) 

(1996) dan UU No. 7 Tahun 1996. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari Food and 

Agricultural Organization (FAO) (1996) dan UU No 7 Tahun 1996, terdapat empat komponen 

yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu: (a). Kecukupan 

ketersediaan pangan, (b). Stabilitas ketersediaan. (c). Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap 

pangan, (d). Kualitas/ keamanan pangan. Keempat komponen tersebut digunakan untuk 

mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kecukupan pangan mengacu pada 

pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 

rumah tangga. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan 

kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. 

Aksesibilitas/ keterjangkauan dalam mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga 

dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan. Kualitas/ keamanan pangan diukur 

berdasarkan makanan dikonsumsi memenuhi kebutuhan gizi protein hewani dan nabati. 

Peneliti memodifikasi dengan menambahkan satu indikator pemanfaatan lahan. Pemanfaatan 

lahan mengacu pada strategi ibu dalam menjaga ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan.  

Indikator pengelolaan sampah mengacu pada Dahlbo et al., 2015; Nahman & Godfrey, 

2010. Berdasarkan definisi sistem pengelolaan sampah Dahlbo et al., 2015; Nahman & 

Godfrey, terdapat lima aspek dalam pengelolaan sampah yaitu pengurangan, pengumpulan, 

pemisahan, perlakuan dan daur ulang.  

Data dikumpulkan melalui wawancara dan bimbingan enumerator dengan merujuk 

pada kuesioner. Jenis instrumen yang digunakan dalam variabel ini adalah pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan memilih dari 

sejumlah opsi terbatas. Kuisioner penelitian ini menggunakan skala likert, ada empat pilihan 

alternatif pada skala likert yang digunakan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

 

Tabel 2. Bobot Nilai Pilihan Jawaban 

No Pilihan Jawaban 
Skor 

Butir Positif Butir Negatif 

1 Sangat Setuju 4 1 

2 Setuju 3 2 
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3 Tidak Setuju 2 3 

4 Sangat Tidak Setuju 1 4 

  Sumber (Sugiyono, 2016: 94) 

4.4 Analisis Data  

Data ekoliterasi, pengelolaan sampah dan ketahanan pangan diproses dengan cara 

memasukkan skor dari skala likert setiap variabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan SPSS.  
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BAB V 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI  

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini 100 ibu rumah tangga di Desa Segaran Kecamatan 

Batujaya. Berdasarkan data profil responden dalam kuesioner diperoleh informasi mengenai 

data keluarga sebagai berikut :  

 

5.1.1.1 Usia 

Karakteristik keluarga responden berdasarkan usia ditunjukkan pada Gambar 5. 

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif, 

yaitu 15-65 tahun. Hanya terdapat 3 orang yang berada pada usia non produktif.  

 

Gambar 5. Sebaran Tingkat Usia Keluarga Responden 

5.1.1.2 Pendidikan  

Karakteristik keluarga responden berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada 

Gambar 6. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 60% suami dan 68 istri di Desa 

Segaran Kecamatan Batujaya berpendidikan setingkat Sekolah Dasar.  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 6. Sebaran Tingkat Pendidikan Keluarga Responden 
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5.1.1.3 Pekerjaan 

Karakteristik keluarga responden berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan oleh Gambar 

7. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar kepala keluarga bekerja 

sebagai petani (27%) dan pedagang (26%) , sedangkan mayoritas istri merupakan ibu rumah 

tangga (85%).  

 

Gambar 7. Sebaran Tingkat Pekerjaan Keluarga Responden 

5.1.1.4 Pendapatan  

 Karakteristik keluarga responden berdasarkan pendapatan ditunjukkan oleh Gambar 8. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar kepala keluarga memiliki 

pendapatan < Rp. 1.000.000/bln (50%), dan istri mayoritas tidak memiliki pendapatan (87%)  

karena tidak bekerja.  

 

Gambar 8. Sebaran Tingkat Pendapatan Keluarga Responden 
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5.1.2 Deskripsi Variabel  

5.1.2.1 Ekoliterasi 

 Ekoliterasi merupakan pemahaman seseorang akan pentingnya kesadaran ekologis 

global, guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan sistem alam di bumi 

bekerja, bagaimana dampaknya dan hubungannya dengan tindakan manusia. Ekoliterasi 

dikembangkan melalui pengetahuan, sikap dan tindakan manusia saat berhadapan dengan 

permasalahan lingkungan.  

 Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa 100 ibu di Desa Segaran Kecamatan 

Batujaya memiliki rata-rata skor pengetahuan 2.75 dengan index persentase 68.75%, sikap 

2.985 dengan index persentase 74.63%, dan tindakan 2.39 dengan persentase index 

59.75%yang terendah terkait ekoliterasi, yang berarti berada dalam kategori baik. Rata-rata 

skor variabel ekoliterasi terdapat pada Gambar 9.  

 

Gambar 9. Rata-Rata Skor Variabel Ekoliterasi 

5.1.2.2 Pengelolaan Sampah 

 Pengelolaan sampah didefiniskan sebagai kemampuan rumah tangga untuk mengelola 

limbah anggota keluarganya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu 

melakukan kegiatan sehari-hari. Upaya untuk mengelola sampah dengan baik dapat dilakukan 

dengan mengurai penggunaan plastik, mengumpulkan plastik-plastik bekas pakai, memisahkan 

sampah berdasarkan sifat-sifatnya, memberikan perlakuan pada sampah agar tidak menumpuk, 

serta mendaur ulang sampah. Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa 100 ibu di Desa 

Segaran Kecamatan Batujaya memiliki rata-rata skor pengumpulan sampah 1,6 dengan index 

persentase 23,42%, skor pemisahan sampah 2,3 dengan index persentase 21,9%, skor 

perlakuan terhadap sampah 1,6 dengan index persentase 45,01%, mayoritas perlakukan warga 

pada sampahnya yaitu dengan membakar sampah, dan 9,64% sisanya ialah index persentsae 

untuk dimensi daur ulang. Rata-rata skor variabel pengelolaan sampah terdapat pada Gambar 
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Gambar 10. Rata-Rata Skor Variabel Pengelolaan Sampah 

5.1.2.3 Ketahanan Pangan  

 Ketahanan pangan rumah tangga didefiniskan sebagai kemampuan rumah tangga untuk 

memenuhi kecukupan pangan anggota keluarganya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat 

dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan 

dapat dilakukan dengan menjaga kecukupan pangan, stabilitas pangan, aksesibilitas pangan, 

kualitas pangan, dan dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah.  

 Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa 100 ibu di Desa Segaran Kecamatan 

Batujaya merasa bahwa kebutuhan pangannya tercukupi dengan rata-rata skor 2.95, 

aksesibilitasnya tercukupi dengan rata-rata 3.0, kualitas pangan nya baik dengan rata-rata skor 

3.1, namun stabilitas pangannya kurang dengan rata-rata skor 2.6 dan mereka sebagian besar 

tidak memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan lokal dengan rata-rata 

skor 2.4. Rata-rata skor variabel ketahanan pangan terdapat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Rata-Rata Skor Variabel Ketahanan Pangan 

 

5.1.3 Uji Prasyarat 

5.1.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh di 

lapangan berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

liliefors dengan taraf signifikansi α=5% (0.05) dengan sampel (N) sebanyak 100. Kriteria 

pengujian yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan 

jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Hasil 

perhitungan terdapat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rata-Rata Skor Variabel Ketahanan Pangan 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ekoliterasi 0.190 100 0.000 0.941 100 0.000 

Pengelolaan 

Sampah 

0.126 100 0.000 0.965 100 0.010 

Ketahanan_pangan 0.196 100 0.000 0.830 100 0.000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi lilliefors pengelolaan sampah 

memiliki nilai signifikansi 0,010 > 0,005 artinya data berdistribusi normal. Diketahui pula 

bahwa nilai signifikansi lilliefors ekoliterasi dan ketahanan pangan memiliki nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 artinya data berdistribusi tidak normal. Karena data berdistribusi tidak normal 

maka analisis data ini menggunakan statistik non parametrik. 

 

5.1.3.2 Uji Linearitas  

 Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variable ekoliterasi dan pengelolaan 

sampah memiliki persebaran data yang linear secara siginifikan atau tidak. Hasil uji linearitas 

terdapat pada Tabel 4 dan Tabel 5. Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa hasil linearitas 

Fhitung =1,526 dan Ftabel=1,84, sehingga Fhitung<Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa 

model persamaan regresi adalah linear. Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa hasil linearitas 

Fhitung=2,791 dan Ftabel=1,84, sehingga Fhitung>Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa 

model persamaan regresi adalah tidak linear.  
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Tabel 4. Uji Linearitas Pengelolaan Sampah*Ekoliterasi 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Pengelolaan 

Sampah * 

Ekoliterasi 

Between 

Groups 

(Combined) 765,336 14 54.667 2,946 0.001 

Linearity 397,241 1 397,241 21,410 0.000 

Deviation 

from 

Linearity 

368,094 13 28,315 1,526 0.125 

Within Groups 1577,104 85 18,554     

Total 2342,440 99       

 

Tabel 5. Uji Linearitas Ketahanan_pangan * Ekoliterasi 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Ketahanan_pangan 

* Ekoliterasi 

Between 

Groups 

(Combined) 738.562 14 52.754 4.789 0.000 

Linearity 338.870 1 338.870 30.760 0.000 

Deviation 

from 

Linearity 

399.692 13 30.746 2.791 0.002 

Within Groups 936.398 85 11.016     

Total 1674.960 99       

 

5.1.4 Uji Hipotesis  

5.1.4.1 Uji Korelasi  

Berdasarkan uji prasyarat analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, data pada variabel 

ekoliterasi dan ketahanan pangan berdstribusi tidak normal dan tidak linear, maka analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik, berupa uji korelasi Spearman. Hasil uji 

korelasi Spearman's rho terdapat pada Tabel 6 dan Tabel 7.  

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Ekoliterasi* Pengelolaan Sampah 

  Ekoliterasi Pengelolaan Sampah 

Spearman's 

rho 

Ekoliterasi Correlation 

Coefficient 

1,000 -.211** 

Sig. (2-

tailed) 

  0,004 
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N 100 100 

Pengelolaan_Sampah Correlation 

Coefficient 

-.211** 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

0,004   

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank pada Tabel 6, diketahui nilai signifikansi 

atau Sig. (2 tailed) sebesar 0,001, karena nilai Sig. (2tailed) 0,001 < 0,05  maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan (nyata antara variabel ekoliterasi dengan 

pengelolaan sampah. 

 Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank pada Tabel 6, diketahui nilai koefisien 

korelasi antara variabel ekoliterasi dengan pengelolaan sampah sebesar 0,317, maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara variabel ekoliterasi dengan pengelolaan sampah adalah 

"cukup". Sementara tanda bintang (**) menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah 

signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Koefisien korelasi bernilai negatif, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang tidak searah, yang bermakna jika ekoliterasi ibu 

semakin tinggi maka pengelolaan menjadi semakin rendah. 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Ekoliterasi* Ketahanan pangan 

  Ekoliterasi Ketahanan_pangan 

Spearman's 

rho 

Ekoliterasi Correlation 

Coefficient 

1.000 .309** 

Sig. (2-

tailed) 

  0.002 

N 100 100 

Ketahanan_pangan Correlation 

Coefficient 

.309** 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

0.002   

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank pada Tabel 7, diketahui nilai signifikansi 

atau sig. (2-tailed) antara variabel ekoliterasi dengan ketahanan pangan adalah sebesar 

0,002<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan (nyata) antara 

variabel ekoliterasi dengan  ketahanan pangan.  

 Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rank pada Tabel 7, diketahui nilai koefisien 

korelasi antara variabel ekoliterasi dan ketahanan pangan adalah sebesar 0,309**. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel ekoliterasi dan ketahanan 

pangan adalah cukup. Sementara tanda bintang (**) menunjukkan hubungan yang terbentuk 

adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Koefisien korelasi bernilai positif, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif atau searah, yang bermakna jika 

ekoliterasi ibu semakin tinggi maka peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan juga semakin 

meningkat.  

 

5.1.4.2 Uji Koefisien Determinasi  

 Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan 

variabel ekoliterasi terhadap ketahanan pangan. Perhitungan koefisien determinasi terapat pada 

Tabel 8 dan Tabel 9. Diketahui bahwa nilai R Square Ekoliterasi*Pengelolaan sampah sebesar 

0,170. Artinya bahwa pengaruh ekoliterasi terhadap peran ibu dalam pengelolaan sampah 

sebesar 17% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Ekoliterasi*Pengelolaan sampah 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .412a 0.170 0.161 4.455 

a. Predictors: (Constant), Ekoliterasi 

 Diketahui bahwa nilai R Square Ekoliterasi*Ketahanan Pangan sebesar 0,202. Artinya 

bahwa pengaruh ekoliterasi terhadap peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan keluarga 

sebesar 20,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Ekoliterasi*Ketahanan Pangan 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .450a 0.202 0.194 3.692 

a. Predictors: (Constant), Ekoliterasi 
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5.2 Pembahasan  

5.2.1 Karakteristik Responden  

 Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kemajuan 

seseorang dalam bekerja sehingga umur berpengaruh terhadap aktivitas produktif ibu dalam 

menjaga ketahanan pangan keluarga maupun aktivitas suami dalam bekerja mencari nafkah. 

Sebaran umur responden di Desa Segaran Kecamatan Batujaya menunjukkan bahwa 97% 

responden berada pada kisaran umur 19-55 tahun dan 3% berada pada kisaran diatas 65 tahun. 

Persentase tertinggi adalah kelompok umur 20-35 tahun yaitu sebesar 37 orang pada kelompok 

umur suami dan 55 orang pada kelompok umur istri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar umur suami dan istri masih pada kategori produktif (15-

65 tahun), dimana pada kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur yang potensial 

untuk bekerja atau melakukan kegiatan produktid lainnya sehingga baik untuk pengembangan 

potensi dan pemberdayaan diri. Menurut Salladien (1994) dalam Oktofriyadi et al (2013), usia 

kerja produktif dibagi menjadi tiga kategori, yakni (1) Kategori kurang produktif (15 thn≤ n ≥ 

65 tahun); (2) kategori produktif (46-65 tahun); dan (3) kategori sangat produktif (16-45 tahun).  

 Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bersikap, dan bertindak 

terhadap sesuatu hal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar suami (60%) dan 

istri (68%) hanya tamatan setingkat sekolah dasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan formal responden tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan 

disebabkan oleh rendahnya kesadaran orang tua responden untuk menyekolahkan anak mereka 

ke jenjang lebih tinggi. Faktor lainnya adalah karena masalah ekonomi yakni pendapatan yang 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.  

 Pekerjaan dapat mempengaruhi pendapatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar suami menjadi petani (27%) dan pedagang (26%), sedangkan mayoritas 

istri tidak bekerja (85%). Cukup banyaknya istri yang tidak bekerja sebenarnya dapat 

memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami 

pangan lokal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ketahanan pangan dapat terjaga. 

Pekerjaan suami yang menjadi petani, juga dapat mendukung istri dalam membudidayakan 

tanaman karena pengetahuannya kan bercocok tanam.  

 Pendapatan keluarga dapat mempengaruhi daya beli keluarga. Berdasarkan hasil 

penelitian, menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan suami kurang dari satu juta rupiah 

per bulannya (50%), dan dikarenakan mayoritas istri tidak bekerja maka 87% istri tidak 

memiliki penghasilan. Rendahnya pendapatan keluarga inilah yang dapat mempengaruhi daya 

beli keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pemenuhan gizi dan pendidikan 
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anak. Oleh karena itu sebaiknya ibu rumah tangga dapat memberdayakan dirinya dengan cara 

memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman pangan, sehingga dapat 

mengurangi pengeluaran untuk pangan sehari-hari dan menyisihkannya untuk pendidikan 

anak.  

5.2.2 Deskripsi Variabel  

5.2.2.1 Ekoliterasi  

 Deskripsi data variabel ekoliterasi diperoleh melalui pengisian kuesioner yang berupa 

skala likert yang berjumlah 12 butir pertanyaan oleh 100 responden. Berdasarkan pengolahan 

data kuesioner model sala likert diperoleh rata-rata skor 2,71dan persentase 67,70% dengan 

makna bahwa rata-rata responden menjawab kuesioner dengan pilihan jawaban tidak setuju 

dan setuju. Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekoliterasi responden belum 

cukup baik. Pengetahuan lingkungan yang baik akan membentuk sikap dan perilaku seseorang 

dalam memecahkan masalah terkait lingkungan demi keberlanjutan hidup yang lebih baik. 

Capra (2007) mendefiniskan ekoliterasi sebagai pemahaman tentang prinsip ekosistem dan 

menggunakan prinsip tersebut untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Menurut 

Vining dan Ebreo (1990) dalam Modi dan Patel (2013) menyatakan bahwa ekoliterasi sebagai 

penentu dalam perilaku pro-lingkungan karena orang yang memiliki ekoliterasi tinggi memiliki 

pengetahuan lingkungan yang lebih tinggi sehingga akan berdampak pada perilaku yang lebih 

terhadap lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Manusia 

mengambil sumber daya alam yang ada di lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kebutuhan hidup manusia erat kaitannya dengan lingkungan, oleh karena itu manusia perlu 

memiliki pengetahuan ekoliterasi untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan.  

 Persentase tertinggi terdapat pada dimensi sikap pada variabel ekoliterasi sebesar 74,63% 

dengan nilai rata-rata skor 2,985. Disusul dengan dimensi pengetahuan dengan pensentase 

sebesar 68,75% dengan nilai rata-rata skor 2,75. Persentase terendah terdapat pada dimensi 

tindakan dengan persentase 59,75% dengan nilai rata-rata skor 2,39. Pengetahuan merupakan 

hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu 

objek tertentu (Surajiyo, 2013). Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2004). Perilaku adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak 

luar (Notoatmodjo, 2004). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden sebenarnya 

memiliki pengetahuan tentang ekoliterasi walaupun belum cukup baik, pengetahuan tersebut 

telah dapat menimbulkan kesiapan dalam merespon suatu objek dilingkungannya. Pengetahuan 
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yang belum cukup baik dapat disebabkan oleh faktor pendidikan responden yang rata-rata 

hanya setingkat sekolah dasar. Menurut sukanto (2000), faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan antara lain adalah tingkat pendidikan, informasi, budaya dan pengalaman. 

Sedangkan faktor dapat mempengaruhi sikap diantaranya ialah pengetahuan seseorang dan 

pemahamannya terhadap isu yang berkembang (Zulfa, Max, Hukum, & Ilyas, 2016). Sikap 

yang cukup baik dapat disebabkan karena faktor situasi desa yang kurang baik dan pengalaman 

mereka terhadap dampak yang ditimbulkan dari lingkungan desa yang kurang baik. Menurut 

Sunaryo (2004), faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pengubahan sikap antara lain 

psikologis, fisiologis motif, pengalaman, situasi, norma, hambatan dan pendorong. Namun 

pengetahuan dan sikap yang cukup ternyata tidak menghasilkan reaksi yang sebanding. Hal 

tersebut dimungkinkan karena dalam memberikan reaksi sangat bergantung pada karakteristik 

atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan, misalnya tingkat pengetahuan. 

Pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkatan berdasarkan taksonomi Blooms (Anderson etc, 2001), 

yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. 

Namun dikarenakan tingkat pendidikan responden rata-rata adalah setingkat sekolah dasar 

maka mereka mungkin hanya memiliki pengetahuan ekoliterasi hingga tahap memahami saja, 

namun belum mampu mengaplikasikan dan menganalisis suatu masalah terkait lingkungan.  

5.2.2.2 Ketahanan Pangan 

 Deskripsi data variabel ketahanan pangan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang 

berupa skala likert yang berjumlah 10 butir pertanyaan oleh 100 responden. Berdasarkan 

pengolahan data kuesioner model skala likert diperoleh rata-rata skor 2,81dan persentase 

70,46% dengan makna bahwa rata-rata responden menjawab kuesioner dengan pilihan jawaban 

tidak setuju dan setuju. Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan 

rumah tangga responden belum cukup baik. Padahal pangan merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia. Pangan yang bermutu, bergizi, dan 

berimbang merupakan suatu prasyarat utama bagi kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan 

rumah tangga. Menurut UU No, 7 tahun 1996, ketahanan pangan adalah suatu kondisi 

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermindari tersedianya pangan yang cukup, 

baik dalam jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena itu ketahanan 

pangan menjadi penting untuk ditingkatkan demi tercapainya kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat.   

 Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari Food and Agricultural Organization (FAO) 

(1996) dan UU No. 7 tahun 1996, terdapat empat komponen yang harus dipenuhi untuk 

mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu a) kecukupan ketersediaan pangan, b) stabilitas 
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ketersediaan pangan, c) aksesibiltas pangan, d) kualitas pangan. Keempat komponen tersebut 

terintegrasi dalam sistem ketahanan pangan suatu rumah tangga. Keempat dimensi tersebut 

berinteraksi sehingga terwujudnya ketahanan pangan. Dan peneliti menambahkan 1 indikator 

lagi tentang peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan.  

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui persentase tertinggi terdapat pada dimensi kualitas 

pangan pada variabel ketahanan pangan  sebesar 78% dengan nilai rata-rata skor 3,12. Kualitas 

pangan diukur dengan melihat apakah jenis pangan yang dikonsumsi memenuhi kebutuhan 

gizi. Kualitas pangan sangat sulit diukur karena melibatkan berbagai macam jenis makanan 

dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga hanya dilihat berdasarkan ada atau 

tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani atau nabati, serat dan vitamin serta 

karbohidrat. Tetapi kualitas pangan sebenarnya tidak hanya terkait kandungan gizi, namun juga 

keamanan pangan dan kesegaran pangan tersebut. Persentase yang tinggi pada kualitas pangan 

menunjukkan masyarakat mengkonsumsi pangan nabati, namun berdasarkan dimensi 

aksesibilitas pangan diketahui mereka kesulitan dalam mendapatkan pangan hewani karena 

harganya yang tinggi sehingga konsumsi pangan hewaninya rendah. 

 Dimensi aksesibilitas pangan memiliki pensentase sebesar 74,92% dengan nilai rata-rata 

skor 2,65. Aksesibilitas pangan dengan melihat kemudahan rumah tangga memperoleh pangan. 

Dimensi aksesibilitas menunjukkan kemudahan mendapatkan bahan pangan cukup baik namun 

hanya pada bahan pangan nabati dengan harga yang tinggi, sedangkan bahan pangan hewani 

tergolong sulit, mahal dan tidak segar.  

 Dimensi kecukupan pangan memiliki persentase sebesar 73,75% dengan nilai rata-rata 

skor 2,95. Kecukupan ketersediaan pangan dalam rumah tangga mengacu pada apakah pangan 

tersedia dalam jumlah yang cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil 

menunjukkan masyarakat merasa pangannya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun kecukupan pangan tidak hanya sebatas dapat 

makan setiap hari namun harus terpenuhinya kebutuhan gizi dari segi jumlah dan jenisnya.  

 Dimensi stabilitas pangan memiliki persentase sebesar 66,13% dengan nilai skor rata-

rata sebesar 2,65. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan 

frekuensi makan anggota rumah tangga sehari-hari dan kecukupan asupan pangan. Hasil 

menunjukkan mereka tidak selalu makan dengan frekuensi 3x sehari, namun bisa kurang 

daripada itu. Stabilitas pangan yang tidak stabil dapat disebabkan karena bahan pangan tidak 

diproduksi sendiris, dan rendahnya pendapatan menurunkan daya beli bahan pangan. Hal 

tersebut berdampak pada banyak anak-anak mereka yang mengalami berat badan dibawah 

berat badan normal.  
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 Dimensi terendah adalah pemanfaatan lahan pekarangan dengan persentase sebesar 

59,5% dengan nilai rata-rata skor 2,38. Pemanfaatan lahan diukur dengan melihat apakah 

responden memiliki lahan pekarangan dan apakah sudah memanfaatkan lahan dengan 

menanam tanaman pangan yang dibutuhkan keluarga. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat 

memiliki lahan pekarangan rumah namun mereka tidak memanfaatkan lahan pekarangan 

rumah untuk ditanami tanaman pangan. Padahal lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk 

dikelola melalui pendekatan terpadu dengan penananman berbagai jenis tanaman, budidaya 

ternak dan ikan. Sehingga dapat menjamin ketersediaan, kecukupan, dan aksesibilitan pangan 

guna pemenuhan gizi keluarga. Hal ini tidak terjadi dapat disebabkan faktor pendidikan, karena 

sebagian besar hanya lulusan setingkat SD sehingga akan berpengaruh terhadap pengetahuan 

yang menjadi dasar dalam mencari alternatif solusi dalam menjaga ketahanan pangan keluarga 

melalui pemanfaatan lahan pekarangan.  

 Menurut Sari dan Ansrias (2013), salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan 

pangan yaitu faktor ekonomi. Besar kecilnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga akan 

mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, karena berdampak pada daya beli masyarakat 

pada bahan pangan. Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa pendapatan rata-rata 

suami < Rp.1000.000/bln dan istri Rp. 0. Pendapatan yang rendah akan mempengaruhi 

kemampuan keluarga dalam membeli bahan pangan dan mencukupi ketersediaan dan stabilitas 

pangan keluarga. Oleh karena itu seharusnya ibu dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk 

dapat ditanami tanaman pangan. Sehingga dapat mengurangi pengeluaran pembelian bahan 

pangan bahkan dapat meningkatkan stabilitas, aksesibiltas dan kecukupan pangan bahkan 

meningkatkan pendapatan ibu.  

5.2.2.3 Pengelolaan Sampah 

 Deskripsi data variabel pengelolaan sampah diperoleh melalui pengisian kuesioner yang 

berupa skala likert yang berjumlah 10 butir pertanyaan oleh 100 responden. Berdasarkan 

pengolahan data kuesioner model skala likert diperoleh rata-rata skor pengumpulan sampah 

1,6 dengan index persentase 23,42%. Hasil data tersebut menunjukkan responden menjawab 

kuesioner dengan pilihan jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju. Hasil data tersebut 

menunjukkan bahwa pengumpulan sampah rumah tangga responden belum cukup baik. 

Padahal jelas terlihat permasalah besar yang dihadapi oleh Desa Segaran ialah sampah yang 

menunpuk karena tidak diolah. Hal ini berkaitan dengan skor pemilihan sampah yang masih 

rendah yaitu 2,3. Proses pengumpulan sampah yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya 

akan sangat membantu proses pengeloaan sampah di tahap berikutnya. Minimnya skor 

pemilihan dan pengumpulan sampah ini disebabkan oleh belum adanya lembaga khusus yang 
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mengelola sampah seperti bank sampah. Bank sampah dapat membantu proses pengelolaan 

sampah menjadi lebih terorganisir sampai proses distribusi ke pabrik daur ulang atau pencacah 

sampah. Solusi Bank Sampah sebagai salah satu inovasi untuk membantu pemerintah dalam 

mengatasi masalah sampah di Indonesia (Aziz & Gumilang, 2018).  

 Rata-rata skor perlakuan terhadap sampah yaitu 1,6 dengan index persentase 45,01% 

cukup menjelaskan bahwa masyarakat Desa Segaran cenderung mengelola sampah dengan 

jalur pintas. Hampir setengah dari jumlah responden terbiasa mengelola sampahnya dengan 

cara dibakar. Hal ini berkaitan dengan proses pengelolaan sampah secara umum di Desa 

Segaran. Belum ada sistem tata kelola sampah yang baik dari hulu ke hilir. Belum ada 

pengangkutan sampah dari Desa Segaran ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tata kelola 

pengelolaan sampah yang baik diawali dengan penampungan (storage), pengumpulan 

(collection), pemindahan (transfer), pengangkutan (transportation), dan pengolahan 

(treatment) (Sianturi, 2017). Dalam hal ini masyarakat Desa Segaran memilih permasalahan 

dalan proses pemindahan dan pengangkutan. Hal ini menjelaskan perilaku masyarakat yang 

dominan dalam membakar sampah.  

 Perlakuan masyarakat terhadap sampah di Desa Segaran menjelaskan rendahanya skor 

daur ulang. Rata-rata skor daur ulang yaitu 2,0 dengan index persentase 9,64%. Hanya 9-10 

orang dari 100 orang yang sudah melakukan daur ulang sampah. Mayoritas masyarakat lebih 

suka membuang sampah walaupun masih sampah tersebut masih bisa dipakai. Hal ini berkaitan 

dengan kurangnya pengetahuan lingkungan (ekoliterasi) masyarakat. Dengan pengetahuan 

lingkungan yang minim, maka sikap menjaga dan melestarikan lingkungan belum muncul 

sehingga tidak menghasilkan perilaku-perilaku yang mencegah terjadinya penumpukkan 

sampah yang dapat merusak lingkungan (Nadiroh, Hasanah, & Zulfa, 2019). Selain itu, 

minimnya dimensi daur ulang juga disebabkan oleh faktor pendidikan. Mayoritas responden 

merupakan lulusan Sekolah Dasar. Pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir dan 

perilaku seseorang dalam mengelola sampah (Al Muhdhar, 2016).  

 

5.2.3 Hubungan Ekoliterasi dengan Peran Ibu dalam menjaga Ketahanan Pangan Keluarga 

 Hasil analisis korelasi dengam menggunakan spearman rank menunjukkan antara 

variabel ekoliterasi dan variabel ketahanan pangan memiliki nilai sig. (2tailed) sebesar 0,002, 

yang dimana nilai tersebut < 0,05 maka artinya variabel ekoliterasi dan variabel ketahahan 

pangan memilikihunumgan yang signifikan. Angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,309, 

hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kedua variabel. Artinya kedua 

variabel memiliki hubungan yang searah, dimana semakin meningkat ekoliterasi ibu maka 
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peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan keluarga juga akan meningkat. Nilai korelasi 

sebesar 0,309 menunjukkan bahwa hubungan antar kedua variabel dapat dikatakan cukup. 

Menurut Soediatama (2008) pengetahuan merupakan hasil tahu dari seseorang setelah 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Dengan adanya peningkatan pengetahuan 

ekoliterasi, sesorang akan menjadi tahu sehingga dapat merubah perilaku sebelumnya. 

Sehingga apabila pengetahuan ekoliterasi meningkat maka ibu akan semakin mampu 

mengaplikasikan informasinya terkait menjaga ketahanan pangan keluarga demi pemenuhan 

kebutuhan gizi keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekoliterasi 

merupakan salah satu hal yang cukup berhubungan dengan peran ibu dalam menjaga ketahanan 

pangan keluarga. Koefiesien determinasi menunjukkan nilai 20,2%, artinya ekoliterasi 

memiliki pengaruh sebesar 20,2% terhadap ketahanan pangan, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 Ibu rumah tangga memiliki peran yang penting dalam penyediaan pangan rumah tangga 

dan mengatur keuanga keluarga. Sehinga ibu rumah tangga harus dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengatur ketersediaan pangan dengan pendapatan yang 

rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu 

ibu memiliki peran besar dalam pemanfaatan pekarangan rumah. Lahan pekarangan dapat 

dipadukan menjadi usaha pertanian terpadu dengan ditanami berbeagai jenis tanaman dan 

tumbuhan serta pemeliharaan ternak dan ikan. Sehingga dalam jangka pendek pemanfaatan 

lahan pekarangan dapat menngkatkan konsumsi pangan dan gizi keluarga dan menekan 

pengeluaran biaya rumah tangga. Dan apabila diusahakan dengan baik, dalam jangka panjang 

dapat menjadi sumber pendapatan keluarga, dan bila ditata dengan baik dapat memperindah 

rumah dan desa.  

 Tujuan pemanfaatan pekarangan berdasarkan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 

Badan Ketahanan Pangan, adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui 

perbaikan menu keluarga, menumbuhkan kesadaran agar mengenali dan mengetahui sumber-

sumber pangan yang ada di sekitar. Fungsi ekonomi dari pekarangan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Terra (1948) diungkapkan oleh Danoesastro 1976, serta dari hasil penyelidikan 

yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Rakyat diperoleh hasil bahwa pekarangan mempunyai 

banyak fungsi (manfaat pekarangan) yaitu : Sumber Karbohidrat, Menghasilkan bahan setiap 

hari, Sumber bahan bangunan rumah atau keperluan lain, Penghasil bumbu masak yang 

diperlukan, Penghasil kayu bakar, Penghasil bahan dasar untuk kerajinan rumah tangga , dan 

Penghasil Protein hewani. Fungsi sosial dari pekarangan adalah untuk memberi rasa nyaman 
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bagi lingkungan tempat tinggal, tempat anak-anak bermain-main juga untuk melepaskan lelah 

serta bersantai ria pada waktu senggang maupun untuk melepaskan binatang kesayangannya. 

 Menurut pusat konsumsi dan keamanan pangan badan ketahanan pangan, pemanfaatan 

pekarangan adalah pekerjaan yang mudah dan menyenangkan karena: 1. Semua anggota 

keluarga dapat membantu mengelola pekarangan. 2. Pengaturan tanaman dan pekarangan 

merupakan kegiatan yang tidak sulit karena bibit / benih sayuran, buah – buahan dan ternak 

dapat di sediakan di pekarangan Dengan pergiliran tanaman yang baik, bahan makanan dapat 

di hasilkan secara terus menerus dengan jenis yang beraneka ragam. 4. Kotoran ternak dengan 

memperhatikan kebersihannya dan kesehatannya dapat di gunakan sebagai pupuk tanaman dan 

sisa tanaman dapat di gunakan sebagai makanan ternak ikan. 

 Keberadaan konsep wanita berhubungan erat dengan perubahan nilai keluarga, 

masyarakat, organisasi, pembangunan, adat, agama, kelestarian lingkungan, pengambilan 

keputusan dan peran ganda (pringgoadisurjo, 2008). Hubungan peranan wanita dan 

peningkatan pendapatan keluarga sangat jelas. Dari hasil survey pemanfaatan pekarangan di 

kalasan, disimpulkan oleh danoesastro (2008), ada fungsi pokok yang dipunyai pekarangan, 

yaitu sebagai sumber bahan makanan, sebagai penghasil tanaman perdagangan. Bila 

pemanfaatan pekarangan semakin berkembang, dengan diikuti kreativitas ibu-ibu pada suatu 

saat dapat menjadi industri pekarangan, sehingga dapat menjadi usaha tersendiri dalam rangka 

menambah pendapatan keluarga. Hal ini sudah banyak contohnya ibu-ibu yang berhasil 

dimulai dari pemanfaatan pekarangan. 

5.2.3 Hubungan Ekoliterasi dengan Peran Ibu dalam Mengelola Sampah 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara ekoliterasi 

dengan pengelolaan sampah dengan kekuatan korelasi sebesar 0,317 dengan menggunakan 

menggunakan Uji Koefisien Korelasi Sederhana yang dikategorikan cukup. Hubungan ini 

menunjukkan bahwa, ekoliterasi memiliki kontribusi terhadap pengelolaan sampah sebesar 

17%. Ekoliterasi akan mendukung seseorang dalam berusaha memahami dan menemukan 

solusi dari permasalahan lingkungan dalam hal ini pengelolaan sampah sehingga berhubungan 

dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku/tindakan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mcginn (2011), bahwa individu yang ‘melek ekologi’ telah memiliki pengetahuan, 

kepedulian, dan kompetensi praktis yang cukup untuk membuat keputusan dan hidup dengan 

meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan. Hal 

tersebut akan membantu mengembangkan keterampilannya dalam mengelola sampah yang ada 

di lingkungan sekitar.  
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Kekuatan korelasi yang lemah antara ekoliterasi dengan pengelolan sampah dikarenakan 

salah satu dimensi ekoliterasi yaitu tindakan/perilaku memiliki kontribusi paling rendah. Hal 

ini dapat diartikan bahwa perilaku seseorang  mengenai lingkungan masih perlu untuk 

ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sampah. Hal tersebut 

diperkuat oleh hasil penelitian Sigit et al (2017), bahwa terdapat hubungan positif signifikan 

antara pengetahuan lingkungan hidup dengan kemampuan mengelola pencemaran lingkungan. 

Adanya pengetahuan yang diperoleh dapat menjadikan individu berwawasan lingkungan 

hidup, sehingga terciptanya pemecahan-pemecahan masalah yang solutif dalam memecahkan 

masalah lingkungan. 

Beberapa butir yang mendapat skor tertinggi diantaranya mengenai pengetahuan. 

Responden mengetahui bahwa limbah air bekas mencuci baju tidak boleh digunakan untuk 

meyiram tanaman. Responden mengetahui pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R 

(reduce, reuse, recycle). Responden menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai 

menajadi sebuah kerajinan yang bernilai jual tinggi. Butir-butir tersebut mendapatkan skor 

tinggi karena masyarakat merasa familiar atau terbiasa dengan perilaku tersebut. Lain hal nya 

dengan butir pengelompokkan sampah organik dan non organik yang mendapatkan skor 

terendah. Hal ini terjadi karena masyarakat belum terbiasa dengan pengelompokkan sampah 

seperti itu.  

Ekoliterasi yang belum memadai dapat disebabkan oleh faktor pendapatan dan pekerjaan. 

Pendapatan mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam mengelola sampah. Responden 

dengan pendapatan tinggi, tentunya dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengelola 

lahan pekarangan, mempekerjakan asisten rumah tangga atau tukang kebun untuk 

mempercantik area lahan.  Mayoritas responden adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. 

Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang dimiliki ibu merupakan modal dasar dari 

terciptanya generasi mendatang yang peka akan lingkungan. Responden pada penelitian ini 

rata-rata berusia sekitar 19-55 tahun. Hasil penelitian oleh Pitman et al. (2016) menunjukkan 

bahwa orang dewasa di pertengahan umur (35-74 tahun) memiliki tingkat pengetahuan dan 

pemahaman ekologi tertinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengetahuan dan 

pemahaman ekologi berkembang seiring waktu. Waktu memungkinkan untuk terjadinya 

akumulasi beragam pengalaman hidup untuk berkontribusi membentuk ekoliterasi.  

Ekoliterasi berkontribusi dengan pengelolaan dikarenakan faktor internal yang ada di 

dalam diri tiap individu seperti pengetahuan, kepedulian, dan kompetensi praktis sehingga 

mampu mengembangkan kemampuan mengelolaan sampah. Misalnya,individu  yang memiliki 

pengetahuan ekologi, akan terbentuk dorongan untuk tidak hanya tahu tentang ekologi tetapi 



37 

 

juga merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan akhirnya terbentuk keterampilan 

untuk bertindak dan mengembangkan berbagai cara untuk pengolahanan sampah, pengetahuan 

dan tanggung jawab tersebut. 

Lewinsohn et al., (2014) memperkuat hasil penelitian ini dengan mengungkapkan bahwa 

ekoliterasi memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalah lingkungan. Hal ini 

dikarenakan ekoliterasi dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan 

berpartisipasi secara efektif dalam kelompok kerja yang bertanggung jawab menangani 

masalah lingkungan. Sehingga lingkungan yang baik akan terus lestari dari ke generasi ke 

generasi. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian peran ekoliterasi ibu dalam menjaga ketahanan pangan keluarga menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan dan positif dengan koefisien determinasi 20,2% dan peran 

ekoliterasi ibu dalam mengelola sampah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan 

negatif dengan koefisien determinasi 17%. Diketahui bahwa ekoliterasi ibu di Desa Segaran 

Kecamatan batujaya belum cukup baik dengan persentase pengetahuan 68,75%, sikap 74,63% 

dan perilaku 59,75%. Begitu pula dengan ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan 

stabilitas pangan yang rendah dengan persentase 66,13% dan pemanfaatan lahan yang rendah 

59,5%. Begitu pula dengan pengelolaan sampah menunjukkan usaha yang dikeluarkan masih 

minim.   

 

5.2 Saran 

Perlu adanya peningkatan ekoliterasi ibu agar peran ibu dalam menjaga kelestarian 

lingkungan khususnya pengelolan dapat meningkat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan 

ekoliterasi ibu agar peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan keluarga juga dapat meningkat. 

Salah satu cara meningkatkan pengetahuan ibu adalah dengan memberikan penyuluhan terkait 

ekoliterasi, berbagai cara pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan dalam 

mengatasi permasalahan lingkungan dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan 

keluarga. 
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Waste Management in Segaran Village, 

Karawang Sub-district 

05-06/08/2019 

8. The 3th International 

Conference of Social 

Sciences and 

Education 

Karawang Community Development in 

order to Create Sustainable Tourism 

23-26/07/2019 
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9. Seminar Nasional 

Pendidikan dan 

Teknologi Kejuruan 

Efektifitas Program Pelatihan 

Kompetensi Guru Mata Pelajaran 

Prakarya di P2KPTK2 Jakarta Barat 

03/07/2019 

 

 

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 
 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P / ID 

     

 

I.  Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 
 

No. Judul/Tema Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

J.  Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir 
 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Lulusan Terbaik Kategori IPA SMA Negeri 32 

Jakarta 

2011 

2. Mahasiswa Berprestasi II Unveristas Negeri 

Jakarta 

2013 

3. Orangutan Foundation 

United Kingdom Research 

Grant 

Orangutan 

Foundation United 

Kingdom 

2014 

4. Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

Kementerian 

Keuangan 

2015 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya 

buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

PENELITIAN KOMPETITIF FAKULTAS (PKF-UNJ). 

 

Jakarta, 01 Oktober 2019 

Pengusul, 

 

 

 

 

Vania Zulfa, M.Pd. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS  NEGERI  JAKARTA 

F A K U L T A S     T E K N I K 

Gedung L Kampus Universitas Negeri Jakarta: Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220 
Telp. (62-21) 4890046, ext,213, 4751523, 47864808 ,Faximile : (62-21) 4751523 

Website: http://ft.unj.ac.id email: ft@unj.ac.id 
 

 

SURAT PERNYATAAN PENELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Prastiti Laras Nugraheni, M.Si 

NIDK : 8895060017 

Jabatan Fungsional : Dosen dengan Perjanjian Kontrak (DPK) 

Alamat Rumah : Jl. Pulo Asem IV No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul Model Ekoliterasi 

sebagai Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan yang diusulkan dalam skim 

penelitian fakultas untuk tahun anggaran 2019/2020 bersifat original dan belum pernah 

dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketemtuan yang berlalu dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya 

 

Mengetahui, 

 

    Dekan Fakultas Teknik Peneliti 

  

 

 

Dr. Agus Dudung, M.Pd.                                             Prastiti Laras Nugraheni, M.Si. 

NIP. 19650817 199102 1 001                                              NIDK 8895060017 

 

 

http://ft.unj.ac.id/


54 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS  NEGERI  JAKARTA 

F A K U L T A S     T E K N I K 

Gedung L Kampus Universitas Negeri Jakarta: Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220 
Telp. (62-21) 4890046, ext,213, 4751523, 47864808 ,Faximile : (62-21) 4751523 

Website: http://ft.unj.ac.id email: ft@unj.ac.id 
 

 

SURAT PERNYATAAN PENELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Prastiti Laras Nugraheni, M.Si 

NIDK : 8895060017 

Jabatan Fungsional : Dosen dengan Perjanjian Kontrak (DPK) 

Alamat Rumah : Jl. Pulo Asem IV No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 

 

Dengan ini menyatakan bahwa peneliti bersedia memperoleh Surat Pernyataan Peneliti tentang 

Kesediaan memperoleh satu publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus atau dua publikasi 

di prosiding internasional bereputasi terindeks Scopus yang diterbitkan pada tahun berjalan.  

   

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya 

penelitian yang sudah diterima ke kas negara.   

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Teknik     Peneliti 

 

 

 

 

Dr. Agus Dudung, M.Pd.                                             Prastiti Laras Nugraheni, M.Si. 

NIP. 19650817 199102 1 001                                              NIDK 8895060017 
 

http://ft.unj.ac.id/

