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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan

generasi yang cerdas dan berakhlak. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan

yang dapat mengembangkan semua kompetensi atau kecerdasan untuk memaknai

semua pengalaman hidup secara kreatif. Berbagai kompetensi yang dipelajari di

sekolah tentunya mempunyai dasar kegunaan yang dapat dipakai dalam

kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan dalam

kompetensi tersebut adalah pendidikan lingkungan.

Pendidikan lingkungan khususnya pendidikan lingkungan sekolah sebagai

penyelenggara pendidikan nasional mempunyai peran penting dalam membina

peserta didik agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah

merupakan sarana pendidikan yang bertujuan dalam mencapai tujuan pendidikan

yaitu hasil belajar peserta didik, selain itu sekolah juga memiliki peran penting

dalam membentuk karakter kepedulian siswa tentang lingkungan.

Menurut Mulyasa (2012: 9), perwujudan pendidikan karakter yang

mengarah pada pembentukan budaya sekolah atau school culture yaitu “nilai-nilai

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang

dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah/madrasah, dan masyarakat sekitar”.

Implementasi pendidikan karakter berbasis lingkungan pada sekolah akan

membentuk suatu budaya sekolah (School Culture). School Culture merupakan
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ciri khas yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan yaitu sekolah di mata

masyarakat luas.

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat membentuk karakter

siswa yang peduli terhadap lingkungan sehingga dianjurkan kepada setiap sekolah

memiliki school culture agar mampu memberikan contoh suri tauladan. Karakter

peserta didik yang peduli terhadap lingkungan dapat memberikan gambaran

sekolah yang nyaman, kondusif dan ramah lingkungan. Pendidikan lingkungan

dapat ditanamkan semenjak dini sehingga dapat memunculkan kebiasaan karakter

siswa yang mengarah pada school culture yang peduli dan ramah lingkungan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2007: 28) menjelaskan bahwa:

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap
yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kesadaran
masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan
lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk
berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk
kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan seperti masalah

perubahan iklim menyadarkan tentang permasalahan lingkungan hidup. Salah satu

upaya sekolah sebagai satuan pendidikan adalah memberikan pemahaman kepada

semua warga sekolah maupun masyarakat untuk memahami dan mengubah

perilaku sehingga memiliki kesadaran dalam memelihara lingkungan hidup.

Pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup membutuhkan suatu

pengembangan kurikulum yang terstruktur dengan baik sehingga tujuan

terselenggaranya pendidikan lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik sesuai

dengan kearifan lokal daerah atau sekolah setempat. Kegiatan pembelajaran harus

dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik. Oleh karena itu,
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kurikulum perlu dikembangkan berdasarkan potensi, perkembangan, dan kondisi

peserta didik.

Menurut Hamalik (2009: 183) mengartikan :

pengembangan kurikulum sebagai suatu proses agar dapat menghasilkan
rencana kurikulum yang lebih luas. Proses pengembangan kurikulum
sangat berkaitan erat dengan komponen situasi belajar mengajar, antara
lain penetapan jadwal, pengorganisasian kurikulum, tujuan pembelajaran,
mata pelajaran, kegiatan pengajaran, sumber belajar, alat pengukur
pengembangan kurikulum untuk memudahkan proses belajar mengajar di
kelas.

Penerapan pendidikan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan

pendidikan karakter yang berbasis lingkungan sehingga terciptanya school

culture. Baru-baru ini terdapat isu pendidikan lingkungan hidup dari Kesepakatan

Bersama 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”. Di dalam keputusan bersama

ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara

integrasi dengan mata pelajaran yang telah ada.

Pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup merupakan salah satu

program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong

terciptanya pengetahuan dan kesadaran sekolah dalam kepedulian lingkungan

hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakan program Adiwiyata

yang dilaksanankan mulai tahun 2006 dengan tahapan uji coba untuk sekolah-

sekolah pada jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK sederajat di wilayah

Jawa.

Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada sekolah bersertifikat

Adiwiyata tercermin dari pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang
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dilakukan secara terintegrasi kedalam setiap mata pelajaran maupun yang

dilaksanakan secara monolitik sebagai mata pelajaran tersendiri yaitu muatan

lokal pendidikan lingkungan hidup.

Muatan lokal merupakan bentuk kegiatan kurikuler yang memiliki jam

pelajaran. Pemilihan mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh sekolah

yang bersangkutan. Tujuan mata pelajaran muatan lokal adalah untuk memberikan

pengetahuan tentang lingkungannya kepada peserta didik. Seperti yang

diungkapkan Mulyasa (2010: 274) bahwa “muatan lokal bertujuan memberi

pengetahuan, keterampilan serta cara menyikapi hidup kepada peserta didik.

Peserta didik diharapkan dapat memiliki wawasan yang mantap tentang

lingkungan dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan nilai yang berlaku serta

dapat mendukung kelangsungan pembangunan nasional”.

SDN Purwantoro I menjadi salah satu diantara sekolah yang menerima

penghargaan sebagai sekolah adiwiyata pada tahun 2010. Berdasarkan hasil

wawancara saat observasi awal dengan koordinator pendidikan lingkungan hidup

SDN Purwantoro I, menyatakan bahwa pengembangan kurikulum pada SDN

Purwantoro I setelah mendapat sertifikat sebagai sekolah Adiwiyata mengacu

pada pengembangan kurikulum pada pengadaan muatan lokal pendidikan

lingkungan hidup (PLH). Pelaksanaan PLH pada kelas 1, 2, dan 3 diintegrasikan

ke dalam semua mata pelajaran sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 dikembangkan

secara monolitik yang mengacu pada kurikulum yang telah dikembangkan di

sekolah.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan diatas maka peneliti ingin

mengkaji lebih dalam sekolah yang dapat mengembangkan muatan lokal
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pendidikan lingkungan hidup pada sekolah adiwiyata. Sehingga pada tanggal 25

Maret 2013 di SDN Purwantoro 1 Kecamatan Blimbing Kota Malang peneliti

melakukan observasi dan wawancara awal, ditemukan keunikan dalam

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup  kepada siswa. SDN Purwantoro I

Malang merupakan peserta sekaligus penerima penghargaan Adiwiyata, sehingga

diharuskan untuk memiliki kebijakan yang berwawasan lingkungan. Penanaman

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dilakukan secara berkesinambungan serta

didukung oleh kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya pendidikan

lingkungan hidup dengan baik seperti green and clean. Maka peneliti tertarik

untuk meneliti tentang “Pendidikan Lingkungan Hidup Sebagai Muatan Lokal

Pada Sekolah Adiwiyata di SDN Purwantoro I Kota Malang”.

B. Identifikasi/ Fokus Masalah

Kurikulum KTSP memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan untuk

mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kekhasan lokal

daerah setempat. SDN Purwantoro I mengembangkan kurikulum KTSP menjadi

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berbasis lingkungan pada sekolah

adiwiyata.  Pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan cara

melakukan pendidikan terintegrasi dan monolitik mata pelajaran pendidikan

lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup pada kelas 1, 2, dan 3 dilakukan

secara terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran yang berhubungan dengan

materi PLH. Pada kelas 4, 5, dan 6 pendidikan lingkungan hidup sudah dilakukan

secara monolitik menjadi mata pelajaran muatan lokal yang memiliki jam

pelajaran tersendiri di SDN Purwantoro I. Adanya pelaksanaan pendidikan
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lingkungan hidup di SDN Purwantoro I sehingga dapat memunculkan adanya

school culture pada sekolah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada sekolah

adiwiyata di SDN Purwantoro I?

2. Bagaimana makna pendidikan lingkungan hidup sebagai penciptaan

school culture pada sekolah adiwiyata di SDN Purwantoro I?

3. Bagaimana kendala dan upaya sekolah dalam pelaksanaan pendidikan

lingkungan hidup di SDN Purwantoro I?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan:

1. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada sekolah adiwiyata di SDN

Purwantoro I

2. Makna pendidikan lingkungan hidup sebagai penciptaan school culture

pada sekolah adiwiyata di SDN Purwantoro I?

3. Kendala dan upaya sekolah dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan

hidup di SDN Purwantoro I?
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E. Manfaat Penelitian

1. Siswa, sebagai upaya untuk melatih siswa peduli tentang lingkungan hidup

dan menumbuhkan school culture agar tertanam pada peserta didik dengan

baik.

2. Bagi guru, sebagai pengetahuan dan referensi guru dalam melihat

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran muatan

lokal di sekolah tersebut.

3. Bagi Peneliti, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup sebagai muatan lokal di sekolah

adiwiyata.

F. Penegasan Istilah

1. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap

yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-

nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat

menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan

keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan

datang. (Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007: 28)).

2. Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler sekolah untuk

mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas, dan potensi sekolah
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yang pelajarannya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada

melainkan menjadi mata pelajaran tersendiri. (Mulyasa (2010: 272)).

3. Makna

Makna adalah arti, maksud pembicaraan atau penulis. (Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2005: 703)).


