
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk  

melaksanakan nilai-nilai tersebut.Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “The 

deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”( 

Sirajuddin, 2010:11). Dalam hal ini,  peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan proses 

pembelajarannya untuk  meningkatan mutu hasil belajar, terutama pembentukan karakter 

peserta didik  agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai .Pembelajaran nilai-

nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan 

pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat 

Dalam pendidikan karakter di semua komponen (pemangku pendidikan) harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, 

pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Pendidikan karakter 

dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah, dimana dalam menyelenggarakan pendidikan 

harus bernilai berkarakter. 

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam di masyarakat. 

Sorotan tajam itu dalam berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media 

cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa,para 

pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara 

mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat 

lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, 

kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang 

konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan 

hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif 

penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan 

penerapan hukum yang lebih kuat. 

Alternatif   lain yang banyak  dikemukakan  untuk  mengatasi,  paling tidak mengurangi 

masalah budaya dan karakter bangsa yang dibicarakan itu adalah melalui 

pendidikan.Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan 



membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai 

aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan 

karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam 

waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. 

Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah pula 

menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa telah dilakukan di berbagai direktorat dan bagian di berbagai lembaga 

pemerintah, terutama di berbagai unit Kementerian Pendidikan Nasional. 

Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan 

walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah 

mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa, akhirnya berakumulasi pada kebijakan 

pemerintah mengenai pentingnya pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah 

satu program unggulan pemerintah, paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. 

Upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter ini juga dikembangkan di SMK 

Negeri 3 Probolinggo karena sekolah ini adalah satu-satunya sekolah pariwisata yang ada di 

kota Probolinggo yang bertujuan menyiapkan lulusan yang mempunyai SDM yang cerdas 

dengan  karakter bangsa  yang peduli lingkungan,   peduli sosial, tanggung jawab, rasa ingin 

tahu, kerja keras dan mandiri, karena sekolah ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat 

yang mempunyai latar belakang yang berbeda. 

Untuk lebih memahami tentang pendidikan karakter yang ditanamkan pada sekolah ini 

maka perlu diadakan penelitian, sehingga peneliti mengambil judul“ Implementasi Kebijakan 

Pendidikan Lingkungan  Hidup  ( PLH ) berbasis karakter  bangsa di SMK Negeri 3 

Probolinggo ” .  

Hal tersebut karena terkait pula dengan kondisi sekolah yang sudah Adiwiyata 

(Nominasi sekolah    Adiwiyata tingkat propinsi Jatim ), Sekolah ISO 9001 : 2008 dan satu-

satunya SMK Pariwisata yang ada di Kota Probolinggo yang mempunyai potensi 

berkembang secara nasional sehingga dapat membawa nama baik bagi Kota Probolinggo 

dengan kualitas lulusannya sehingga begitu perlunya pendidikan karakter ini untuk 

membentengi sikap dan perilaku siswa untuk hidupnya dimasa yang akan datang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 



a. Bagaimanakah perencanaan implementasi kebijakan pendidikan lingkungan  Hidup  ( 

PLH ) berbasis karakter  bangsa di SMK Negeri 3 Probolinggo ? 

b. Bagaimanakah  implementasi kebijakan pendidikan lingkungan  Hidup 

( PLH ) berbasis karakter  bangsa di SMK Negeri 3 Probolinggo ? 

c. Apakah faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan lingkungan  Hidup ( 

PLH ) berbasis karakter  bangsa di SMK Negeri 3 Probolinggo ? 

d. Apakah  faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan lingkungan  Hidup ( 

PLH ) berbasis karakter  bangsa di SMK Negeri 3 Probolinggo ? 

e. Bagaimanakah Solusi dan rekomendasi implementasi kebijakan pendidikan lingkungan  

Hidup ( PLH ) berbasis karakter  bangsa di SMK Negeri 3 Probolinggo ?  

1.3  Pembatasan  Masalah 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Penelitian ini bersifat kasuistik di SMKN 3 Kota Probolinggo pada Tahun Pelajaran 

2011 – 2012  khususnya pada semester genap. 

b. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kepada Implementasi Kebijakan 

Pendidikan lingkungan Hidup (PLH)  berbasis karakter bangsa sehingga dapat 

menguatkan nilai-nilai karakter bangsa pada siswa SMK Negeri 3 Probolinggo 

terutama penguatan nilai karakter bangsa berupa sikap Peduli Lingkungan,  Peduli 

sosial, Tanggung Jawab, Rasa ingin tahu, Kerja keras dan Mandiri pada siswa 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan perencanaan implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup 

berbasis karakter bangsa   di SMKN 3 Probolinggo. 

b. Mendeskripsikan  implementasi kebijakan  pendidikan lingkungan hidup (PLH) 

berbasis karakter bangsa  di SMKN 3 Probolinggo 

c. Mendeskripsikan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan  pendidikan   

lingkungan hidup  (PLH) berbasis karakter bangsa  di SMKN 3  Probolinggo 

d. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 

lingkungan hidup  (PLH) berbasis karakter bangsa  di SMKN 3  Probolinggo 

e. Mendeskripsikan solusi dan rekomendasi yang harus ditempuh untuk mengatasi faktor 

penghambat implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup (PLH) berbasis 

karakter bangsa di SMKN 3 Probolinggo 

 



1.5   Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat secara teoritis 

Mengingat tidak dapat dilepaskannya keberhasilan proses pembelajaran sebagai  salah 

satu faktor pencapaian tujuan pendidikan maka diharapkan hasil dari penelitian ini akan 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu terutama dalam menyajikan cara-cara yang  

harus dilakukan untuk menerapkan pendidikan  karakter bangsa dalam pendidikan 

lingkungan hidup di SMKN 3 Probolinggo.  

Dalam kebijakan pendidikan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

kajian kebijakan peningkatan mutu pembelajaran pendidikan karakter bangsa dalam 

pendidikan lingkungan hidup di SMKN3  Probolinggo. 

 

1.5.2 Manfaat secara praktis 

a. Bagi masyarakat, penyelenggaraan pendidikan budaya dan karakter bangsa   dari 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi wacana tentang pengembangan pelaksanaan 

pendidikan  karakter bangsa dalam pengembangan  pendidikan lingkungan hidup di 

SMKN 3 Probolinggo  

b. Bagi SMKN 3  Kota Probolinggo, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dan peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran pendidikan  karakter 

bangsa dalam pengembangan  pendidikan lingkungan hidup di SMKN 3 Probolinggo 

c.   Bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, terutama guru mata pelajaran PLH  dalam 

mengembangkan strategi apa yang harus diterapkan oleh SMKN 3  Probolinggo dalam 

mengatasi hambatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam pendidikan 

lingkungan hidup 

d. Bagi para peneliti selanjutnya, manfaat dari penelitian ini bisa memberikan manfaat 

lebih lanjut sehingga mampu meningkatkan pendidikan  karakter bangsa yang 

terimplementasikan ke dalam pelajaran pendidikan lingkungan hidup di SMKN 3 

Probolinggo 

 

 



1.6 Penegasan Istilah 

Judul dari penelitian ini “ Implementasi kebijakan  pendidikan lingkungan hidup (PLH) 

berbasis karakter bangsa  di SMKN 3 Probolinggo “. Ada beberapa istilah yang perlu  

dilakukan penegasan untuk menyamakan persepsi di dalam penelitian ini, yaitu : 

 

a. Implementasi Kebijakan : 

Menurut Dwijowijoyo dalam Syarudin, (2008, 25) mengemukakan   Implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya  

Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari 

suatu kebijakan yang dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi apakah kebijakan itu layak 

atau tidak layak sehingga perlu adanya perubahan atau penyempurnaan 

b. Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

“endidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan  yang 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan  karakter bangsa pada diri peserta didik  sehingga 

mereka memiliki nilai dan  karakter  sebagai  karakter dirinya, menerapkan  nilai-

nilai  tersebut  dalam  kehidupan  dirinya,  sebagai  anggota masyarakat, dan 

warganegara  yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif ,  menurut Maman Suherman. 

Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, bahwa pendidikan budaya dan karakter 

bangsa adalah suatu usaha yang harus kita lakukan untuk membentuk SDM yang lebih baik 

pada masa sekarang dan yang akan datang. 

c. Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup   : 

Menurut UU No. 20 /2003, Bab I Pasal Ayat 20 pembelajaran adalah Proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

Gagne dan Briggs (1979:3) dalam http://krisna 1.blog.uns.ac.id/2009/10/19/pengertian-dan-

ciri-ciri-pembelajaran/ adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses  belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 



Menurut Setyaningsih (2008: 23), pendidikan lingkungan hidup merupakan bidang 

studi yang mempelajari kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.  

Menurut Sri hayati dalam http://one-geo.blogspot.com/2010/03/pendidikan-lingkungan-

hidup-plh, Pendidikan lingkungan hidup merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk 

membantu peserta didik dalam memahami lingkungan hidup dengan tujuan akhir untuk 

meningkatkan perlindungan dan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar agar 

memperoleh hasil yang lebih maksimal.  

Pembelajaran Pendidikan lingkungan hidup dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 

upaya mengubah perilaku dan sikap semua warga sekolah dan bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran semua warga sekolah tentang nilai-nilai 

lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan semua 

warga sekolah untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan 

untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dengan menunjukkan sikap dan 

karakter bangsa yang peduli lingkungan,  peduli sosial, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kerja 

keras dan mandiri pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


