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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kerusakan lingkungan sudah bukan merupakan hal yang baru

dalam dunia ini. Setiap hari  selalu mendapatkan berita-berita tentang kerusakan

lingkungan. Lingkungan yang ada dipermukaan bumi ini, kebanyakan kondisinya

sangat memprihatinkan, dengan adanya penebangan pohon secara liar tanpa ada

reboisasi, limbah pabrik yang dibuang pada aliran sungai dimana sungai tersebut

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sehingga menyebabkan pencemaran

air. Meskipun sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi masalah diatas tetapi jika kesadaran dan peran serta langsung dari

masyarakat itu sendiri belum maksimal, kerusakan lingkungan mungkin tidak

akan pernah berkurang bahkan terus meningkat hingga tidak ada lagi yang akan

dirusak.

Pendidikan memiliki peran luar biasa dalam melestarikan lingkungan

hidup. Pelajar adalah komunitas skeolah dimana berpengaruh penting sebagai

pewaris dan penerus dalam melestarikan kekayaan alam ini, melestarikan

lingkungan hidup. Dengan diawali pembentukan karakter yang menjadikan

semangat baru bagi warga sekolah untuk berbenah menciptakan lingkungan yang

asri dan bersih, sehingga  siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan,

sehingga dapat dengan mudah untuk mengembangkan kompetensi akademik dan

non akademik siswa yang diharapkan.
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Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya menjadi harapan bagi lembaga

penyelenggara pendidikan dimanapun. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat

juga mencerminkan keberadaan warga sekolah yang diawali dari siswa, guru, staf

karyawan serta unsur pimpinan sekolah dan melibatkan sampai ke orang tua

siswa. Tanggung jawab terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat merupakan

tanggung jawab bersama akan kewajiban kesadaran lingkungan yang terwujud

melalui perilaku peduli lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nilai-nilai

ini diharapkan akan terbentuk melalui pembelajaran pendidikan lingkungan hidup.

Pendidikan ini merupakan sistem pembelajaran yang menjadikan alam dan

lingkungan sekitarnya sebagai media dengan tema-tema alam dan lingkungan.

Pembelajaran ini dilakukan secara active learning, dengan kegiatan di luar kelas.

Menurut Atmadari Laksana dan Dwi Chandra (2007), Pendidikan

Lingkungan Hidup (PLH) merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan sikap

yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang

nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Berdasarkan tujuan

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) diharapkan dapat menggerakkan

masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan

lingkungan generasi sekarang dan yang akan datang.

Sekolah merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari siswa, guru,

staf kepala sekolah, kepala sekolah, dan staf tata usaha dan karyawan, yang

didalamnya merupakan salah satu medium efektif bagi pembelajaran dan

penyadaran warga sekolah. Agar individu-individu, mulai dari guru, murid, dan
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pekerja yang terlibat dalam upaya menghentikan laju kerusakan lingkungan yang

disebabkan tangan manusia.

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia telah diupayakan oleh

berbagai pihak sejak awal tahun 1970-an. Selama ini, pelaksanaan Pendidikan

Lingkungan Hidup dilakukan oleh masing-masing pelaku pendidikan lingkungan

hidup secara terpisah. Dewasa ini, disadari bahwa berbagai upaya yang telah,

sedang dan akan dilakukan dalam pendidikan lingkungan hidup perlu dicermati

oleh seluruh pemangku kepentingan agar efektivitas pengembangan pendidikan

lingkungan hidup menjadi lebih terencana, konsisten dan terstruktur. Menyikapi

hal tersebut, Kementrian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006

mencanangkan Program Adiwiyata sebagai tindak lanjut dari MoU pada tanggal 3

Juni 2005 antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan

Nasional.

Mendiknas mengatakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) akan

diterapkan secara komperehensif dan bukan pendekatan permata pelajaran.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Muhamad Hatta mengemukakan bahwa hak

masyarakat untuk menerima pendidikan lingkungan hidup. Dia menjelaskan

pendidikan ini lebih mendekatkan kepada kegiatan pencegahan sejak dini.

Harapannya adalah ramah lingkungan, “sehingga upaya perusakan lingkungan

bisa dihindari”.

Menurut Buku Panduan Adiwiyata sekolah peduli dan berbudaya

Lingkungan (2011) program Adiwiyata adalah program pengelolaan lingkungan

hidup di sekolah. Program ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama
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antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor Kep. 07/MENLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan

dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna tempat yang baik dan ideal

tempat diperolehnya segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang

dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju

kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Program adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan

Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga

sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan

setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang

sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Program Adiwiyata adalah program yang menciptakan kondisi baik bagi

sekolah untuk tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga

warga sekolah  dapat ikut  bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan utama diarahkan

pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.  Pengembangan norma-norma

dasar  antara lain: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan,

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta sumber daya alam. Penerapan prinsip

dasar yaitu: partisipatif, komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah

meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai
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tanggung jawab dan peran, serta berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilakukan

secara terencana dan terus menerus secara komperehensif.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan

dilakukan melalui jalur akademik juga non akademik. Jalur akademik salah

satunya dengan melalui penyelenggaraan UAN (Ujian Akhir Nasional) seperti

yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Kemudian kebijakan pemerintah dalam

upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui jalur non akademik salah

satunya dengan adanya kebijakan program Adiwiyata.

Tahun 2006 Kementrian Lingkungan Hidup mengeluarkan program

Adiwiyata. Sebuah program penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi

kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan

lingkungan hidup, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan program

Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi

tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga warga sekolah

dapat ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup

dan pembangunan berkelanjutan.

Norma-norma dasar program Adiwiyata selaras dengan tujuan pendidikan

nasional. Lebih dari itu norma-norma dasar ini juga mampu melengkapi

kekurangan yang ada pada sistem pendidikan nasional yang menjadikan UAN

sebagai salah satu parameter kelulusan siswa, yang hanya mengedepankan

kecerdasan intelektual. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka

program adiwiyata bisa menjadi solusi alternatif sebagai salah satu alat atau media
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yang digunakan untuk turut serta menentukan tingkat kelulusan siswa sekolah

lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas.

Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Dalam sebuah

sistem untuk mencapai tujuan maka ada bagian-bagian yang saling berkaitan.

Bagian-bagian tersebut seringkali menimbulkan masalah apabila tidak

disinergikan dalam sebuah pola perencanaan yang matang. Untuk itulah,

dibutuhkan sebuah manajemen dalam organisasi pendidikan. Sehingga untuk

mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung

semua kegiatan sekolah dan dilaksanakan oleh semua siswa, guru, kepala sekolah,

staf tata usaha dan pesuruh yang mencerminkan Prinsip Dasar Program Adiwiyata

(Ningsih, 2011).

SMP Negeri 2 Kebomas sebagai bagian dari sub kultur budaya Indonesia

dunia sadar dan peduli dan berbudaya lingkungan maka sekolah mencanangkan

Program Adiwiyata dengan tujuan menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah

untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warganya (guru, karyawan,

siswa, orang tua dan masyarakat sekitar) sehingga dikemudian hari warga sekolah

tersebut dapat turut bertanggung  jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan

dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2004 menjadikan SMP Negeri 2

Kebomas terpilih menjadi sekolah dengan lingkungan terbaik tingkat Kabupaten

Gresik. Baru kemudian pada awal 2005 pemerintah melalui Kementrian Negara

Lingkungan Hidup menggulirkan program Adiwiyata. Program Adiwiyata yang

mulai dilaksanakan tahun 2006 ini adalah tahap uji coba untuk mencari Model

Sekolah Adiwiyata khusus untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah Jawa.
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Tahun 2007 program Adiwiyata akan diberlakukan secara nasional di seluruh

Indonesia dan tetap akan melalui tahap seleksi yang sama. Pada akhirnya tahun

2008 SMPN 2 Kebomas terpilih menjadi sekolah calon Adiwiyata dan tahun 2009

terpilih sebagai sekolah Adiwiyata tahun I. Dan pada tahun 2010 terpilih sebagai

sekolah Adiwiyata tahun II tingkat nasional.

Penerapan sekolah peduli lingkungan ini, dapat menanamkan sikap dan

budi pekerti luhur yang melatih kesadaran individu untuk mencintai dan

memperhatikan lingkungan sekolah, sehingga semua warga sekolah akan merasa

betah tinggal di sekolah dnegan cara lebih peduli lagi dan sangat mencintai

lingkungan dan melestarikannya, karena dengan lingkungan yang nyaman dan

kondusif bagi semua warga sekolah, asri, tidak berpolusi amka proses belajar

mengajar di sekolah akan tenang dan akhirnya akan tumbuh pribadi-pribadi yang

mandiri dan potensial. Dan akhirnya prestasipun meningkat akibat proses

pembelajaran yang menyenangkan, tenang dan bergairah. Terbukti prestasi di

bidang akademik dan  non akademik mereka raih baik tingkat kabupaten, provinsi,

nasional maupun internasional.

Keberhasilan suatu program merupakan kerjasama yang cukup baik

antara guru, siswa, kepala sekolah, orang tua juga karyawan-karyawan yang ada

di sekolah, bahkan lingkungan masyarakat sekitar. Karena jika salah satu unsur

yang terkait tidak mendukung maka program Adiwiyata tidak akan bisa terlaksana

dengan baik. Hal tersebut yang membuat penulis menjadi tergerak untuk

melakukan penelitian dalam Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup dengan
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mata Pelajaran dalam Upaya Peningkatan Akademik dan non Akademik Siswa

di SMP Negeri 2 Kebomas Gresik.

Menurut buku panduan Adiwiyata (KNLH, 2010) pengembangan

kurikulum berbasis lingkungan merupakan indikator kedua dalam penilaian

program Adiwiyata. Indikator pengembangan kurikulum berbasis lingkungan

harus mengembangkan empat kriteria, yaitu pengembangkan model pembelajaran

lintas mata pelajaran, penggalian dan pengembangan materi serta persoalan

lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar, pengembangan metode belajar

berbasis lingkungan dan budaya serta pengembangan kegiatan kurikuler untuk

peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta didik tentang lingkungan hidup.

Menurut Nilawati (2011) penelitihan yang terdahulu mengemukakan

bahwa penelitian Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Lingkungan pada

sekolah Adiwiyata tidak hanya memandang pengembangan kurikulum dari sisi

implementasi saja tetapi juga dari sisi substansi sebab pada hakikatnya

pengembangan kurikulum adalah pengembangan komponen-komponen yang

membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen

pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Dengan demikian maka

pengembangan kurikulum mempunyai dua sisi sama pentingnya, yaitu sisi

kurikulum sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis

(written curriculum atau document curriculum) dan sisi kurikulum sebagai

implementasi yang tidak lain adalah sistem pembelajaran (Sanjaya, 2009).

Pada penelitian awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa di SMP

Negeri 2 Kebomas mempunyai kebijakan tentang pengembangan kurikulum
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berbasis lingkungan, pengembangan yang dilakukan adalah mengembangkan

kriteria yang ditetapkan dalam program Adiwiyata, sedangkan implementasi

pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) menggunakan pendekatan

monolitik, integrasi dan lintas mata pelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan integrasi dilaksanakan pada semua mata pelajaran dan pengembangan

diri yang relevan dengan lingkungan. Silabus dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang disusun oleh setiap guru

bidang study sudah terinternalisasi dengan pendidikan karakter. Pengembangan

kurikulum berbasis lingkungan yang telah diuraikan oleh peneliti merupakan salah

satu indikator dari program Adiwiyata dan telah dievaluasi oleh Kementrian

Negara Lingkungan Hidup dengan kategori sangat baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah penelitian

ini difokuskan pada masalah:

1. Bagaimana cara Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan

Mata Pelajaran sebagai upaya dalam peningkatan Akademik siswa di SMPN

2 Kebomas Kabupaten Gresik?

2. Bagiamana cara Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan

Mata Pelajaran sebagai upaya dalam peningkatan non Akademik siswa di

SMPN 2 Kebomas Kabupaten Gresik?

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Penguatan

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan Mata Pelajaran sebagai upaya
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dalam peningkatan Akademik dan Non Akademik Siswa  di SMPN 2

Kebomas Kabupaten Gresik?

4. Bagaimana dampak Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

dengan Mata Pelajaran di SMPN 2 Kebomas Kabupaten Gresik?

C. Tujuan  Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan tentang Penguatan PLH dan Mata

Pelajaran yang merupakan Penguatan dalam meningkatkan dan mengembangkan

kompetensi siswa dalam bidang Akademik dan Non Akademik, maka peneliti

menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

dengan Mata Pelajaran sebagai upaya dalam peningkatan Akademis siswa di

SMPN 2 Kebomas Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui cara Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

dan Mata Pelajaran sebagai upaya dalam peningkatan non Akademis siswa

di SMPN 2 Kebomas Kabupaten Gresik.

3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung

Dalam Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan

Mata Pelajaran di SMPN 2  Kebomas Kabupaten Gresik.

4. Untuk mengetahui dampak keberhasilan pelaksanaan Penguatan Pendidikan

Lingkungan Hidup (PLH) dengan Mata Pelajaran di SMPN 2 Kebomas

Kabupaten Gresik.
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D. Manfaat  Penelitian

Hasil penelitian terhadap Penguatan Pandidikan Lingkungan Hidup (PLH)

dengan Mata Pelajaran sebagai upaya peningkatan Akademis dan non Akademis

siswa di SMPN 2 Kebomas Kabupaten Gresik, diharapkan akan memberi

sejumlah manfaat antara lain:

1. Secara Akademis

a. penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian yang terdahulu

tentang Analisis Implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis

Lingkungan di SMPN 2 Kebomas Gresik

b. Dapat dijadikan acuan untuk dapat dikembangkan kepada sekolah lain

yang masih belum menggunakan kurikulum berbasis Lingkungan.

c. Sebagai pengetahuan dalam Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup

(PLH) dan Mata Pelajaran pada sekolah lain.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi SMPN 2

Kebomas Gresik untuk mengetahui Penguatan Pendidikan Lingkungan

Hidup dan Mata Pelajaran sebagai upaya peningkatan Akademik dan non

Akademik siswa di SMPN 2 Kebomas  Kabupaten Gresik.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah tafsir dalam pengertian istilah-istilah dalam judul

penelitian maka perlu adanya penegasan istilah.
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1. Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah kepanjangan dari Pendidikan

Lingkungan Hidup, sebagai program pendidikan. Pendidikan Lingkungan

Hidup (PLH) mempunyai misi dalam pendewasaan seseorang dalam hal ini

adalah peserta didik agar berperilaku rasional dan bertanggung jawab pada

masalah lingkungan hidup (Nilawati, 2011).

2. Mata Pelajaran

Mata Pelajaran atau bidang studi, merupakan suatu cabang pengetahuan

yang diajarkan dan Pelajaran tersebut dapat memberikan suatu ilmu baru dan

belum kita ketahui.

3. Akademik Siswa

Pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill), Ilmu Pengetahuan dari

semua Mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa.

4. Non Akademik Siswa

Non akademik merupakan pembelajaran yang memusatkan pada soft skill

yang dikemas dalam ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa

Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Pencinta Alam (PA), Pramuka, atau kegiatan

ekstrakurikuler yang khusus seperti out bound, Pelatihan penelitian lapangan,

dan lain-lain.


