
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana bela-

jar dan proses pembelajaran agar peserta didk secara aktif mengembangkan poten-

si dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepri-

badian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, ma-

syarakat, bangsa dan negara.(pasal1.UU No 20 Tahun 2003). Berkaitan dengan 

hal itu, maka program pendidikan harus memiliki dasar, fungsi dan tujuan. Se-

hingga pelaksanaan pendidikan dapat terarah dan dapat menghasilkan lulusan 

yang berkualitas sesuai yang diharapkan. 

      Pendidikan nasional berdasarkan Pancasia dan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.(UU No 20 tahun 2003 pasal 2). Dan Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta pe-

radaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertang-

gung jawab.(UU No 20 Tahun 2003 pasal 3) 

      Dengan melihat dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatas, maka me-

lalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), 

sehingga dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan bertanggung jawab baik ter-



 

hadap sesama manusia maupun lingkungannya, mengingat lingkungan berkaitan 

erat dengan kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan.Lingkungan yang 

baik akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan dialam ini. Sebaliknya 

kerusakan lingkungan dapat berakibat negatif bagi kehidupan di alam ini. 

Untuk mendapatkan lingkungan yang baik, diperlukan upaya- upaya dalam 

menjaga kelestarian lingkungan, dan berusaha untuk menghindari dari kegiatan-

kegiatan yang dapat merusak lingkugan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan 

oleh faktor alam, tetapi factor manusia juga mempunyai andil yang besar penye-

bab kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat berupa pencemaran, baik 

udara, air maupun tanah. Penggundulan hutan, penimbunan sampah, polusi udara 

yang disebabkan, kendaraan bermotor, dan pembakaran merupakan contoh pe-

nyebab pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Dari akibat ulah 

manusia seperti banjir, tanah longsor dan pemanasan global yang lagi melanda 

dunia saat ini. 

Indonesia yang merupakan negara berkembang, dan menuju sebagai negara 

industri harus berfikir banyak mengenai lingkungan. Jika pola penggunaan energi 

dan perkembangan industri serta perusakan hutan yang terjadi pada saat ini terus 

berlangsung, ada kemungkinan bahwa Indonesia akan turut bertanggung jawab 

terhadap terjadinya pemanasan global.Pada tahun 2010, emisi karbon dioksida di 

Indonesia diperkirakan mencapai 469 juta ton. Hal ini terjadi akibat peningkatan 

tingkat konsumsi listrik rumah tangga dan industri, serta penggunaan energy yang 

tidak efisien (Sukatma,1998:31) 



 

Permasalahan lingkungan tersebut diatas tidak dapat diatasi hanya dengan 

usaha-usaha yang bersifat teknis, tetapi sikap, perilaku dan kesadaran dari pendu-

duk juga diperlukan. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina si-

kap, perilaku dan kesadaran dari penduduk terhadap lingkungan dan permasala-

hannya, dengan tujuan agar dapat merubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang 

tidak mendukung lingkungan menjadi pengetahuan, sikap dan perilaku yang ber-

tanggung jawab atas keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini usaha 

pendidikan dan penyuluhan pada masyarakat sangat diperlukan. Dengan kata lain 

diperlukan usaha peningkatan sumber daya manusia (SDM) dibidang lingkungan 

hidup. Sehingga dapaat mengelola lingkungan dengan baik dan dapat mngatasi 

permasalahan lingkungan sekitarnya.  

Dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan pemana-

san global, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan kegiatan yang berkai-

tan dengan lingkungan, baik melalui pendidikan maupun non pendidikan. Melalui 

Kurikulum 1994, dimasukkannya materi Pendidikan Kependudukan dan Ling-

kungan Hidup (PKLH) kedalam materi pelajaran lain dengan cara mengintegrasi-

kan materi lingkungan hidup dengan mata pelajaran yang relevan, yang mencakup 

hampir semua mata pelajaran dalam kurikulum merupakan wujud kepedulian pe-

merintah terhadap lingkungan hidup. Tujuan Pendidikan Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup (PKLH) adalah untuk membina, mengembangkan anak didik 

agar memiliki sikap dan tingkah laku kependudukan dan lingkungan hidup secara 

rasional dan bertanggung jawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem 

lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana demi tercapainya 

peningkatan kesejahteraan hidup, baik spiritual maupun material(Lubis,2001:52). 



 

Dengan pengintegrasian materi pendidikan lingkungan hidup kedalam mata pela-

jaran yang relevan diharapkan permasalahan lingkungan dapat teratasi dengan 

baik. Namun hasil dari program tersebut masih belum bisa dirasakan, mengingat 

kerusakan lingkungan masih belum bisa diatasi secara baik, sehingga banyak ter-

jadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan dan 

efek pemanasan global yang terjadi dewasa ini. Oleh karena itu diperlukan upaya 

yang lebih keras lagi untuk meningkatkan sumberdaya manusia dibidang lingkun-

gan hidup, sehingga mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang tinggi terhadap 

lingkungan di sekitarnya. 

Berkaitan hal tersebut diatas, pada tanggal 19 Pebruari 2004 Kementerian 

Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Nasion-

al,Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan suatu 

kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada dunia pendidikan yang ber-

tajuk Program Adiwiyata, yaitu suatu program yang mendorong terciptanya pen-

getahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 

Sehingga setiap warga sekolah diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan sekolah 

menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak lingkungan yang neg-

ative. 

Tujuan program Adiwiyata tersebut adalah untuk menciptakan kondisi yang 

baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga se-

kolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung 

jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan 

berkelanjutan. Kegiatan utamanya diarahkan pada terwujudnya kelembagaan se-



 

kolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di 

Indonesia.  Prinsip-prinsip dasar Adiwiyata adalah partisipatif dan berkelanjutan, 

dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi kese-

luruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan 

peran. Seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan secara terencana dan terus mene-

rus secara komperhensip. 

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut pada intinya merupakan 

kebijakan dasar sebagai arahan bagi semua pihak terkait dengan pelaksanaan dan 

pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia. Sebagai tindak lanjut 

dari kebijakan tersebut sangat diharapkan seluruh instansi terkait, pihak swasta, 

lembaga swadaya masyarakat dan kelompok- kelompok masyarakat dapat bersi-

nergi melaksanakan kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup. 

Kebijakan Kementrian Negara Lingkungan Hidup mendapat respon positif da-

ri Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Dengan menetapkan suatu kebijakan 

yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan hidup, yaitu dengan menjadikan Pen-

didikan Lingkungan Hidup sebagai Muatan Lokal pada tahun pelajaran 2008/2009 

disekolah  sekolah di Kabupaten Madiun, mulai dari SD sampai dengan 

SMA/SMK baik dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maupun 

Kementerian Agama. Dengan kebijakan tersebut diharapkan sekolah-sekolah baik 

sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat melaksanakan program lingkun-

gan hidup yang dicanangkan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup bersa-

ma-sama dengan Departemen Dalam Negeri. 



 

Dari kebijakan tersebut diharapkan peningkatan sumber daya manusia dibi-

dang lingkungan hidup melalui lembaga pendidikan dapat ditingkatkan, sehingga 

permasalahan lingkungan dapat teratasi secara bertahap. Bagaimana hasilnya?, 

Perlu adanya kajian lebih dalam. Oleh karena itu peneliti jadi tertarik untuk men-

gadakan penelitian tentang  Kebijakan Pengembangan Pendidikan Lingkugan Hi-

dup sebagai Muatan Lokal Guna terwujudnya Sekolah Adiwiyata di SD Negeri 

Mejayan 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan mengadakan kajian 

lebih dalam mngenai kebijakan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, 

faktor yang mempengaruhi pengembangan pendidikan lingkungan hidup dan stra-

tegi yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala-kendala pengembangan 

lingkungan hidup. 

1.2 Fokus Penelitian. 

     Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka disusun fokus penelitian seba-

gai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup se-

bagai muatan lokal guna perwujudan Sekolah Adiwiyata pada Sekolah 

Dasar Negeri Mejayan 01, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan Pendidikan 

Lingkungan Hidup sebagai muatan lokal guna perwujudan Sekolah 

Adiwiyata pada Sekolah Dasar Negeri Mejayan 01, Kecamatan Mejayan, 

Kabupaten Madiun ? 



 

3. Apa strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala kebijakan pen-

gembangan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai muatan lokal guna perwu-

judan Sekolah Adiwiyata pada Sekolah Dasar Negeri Mejayan 01, Kecamatan 

Mejayan, Kabupaten Madiun ?  

1.3 Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara rinci men-

genai : 

1. Kebijakan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai muatan 

lokal guna perwujudan  Sekolah Adiwiyata pada Sekolah Dasar Negeri 

Mejayan 01, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. 

2. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan Pendidikan Ling-

kungan Hidup sebagai muatan lokal guna perwujudan Sekolah Adiwiyata 

pada Sekolah Dasar Mejayan 01,Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. 

3. Strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala kebijakan pen-

gembangan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai muatan lokal guna 

perwujudan sekolah Adiwiyata pada Sekolah Dasar Negeri Mejayan 01, 

Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis mau-

pun praktis. 

a. Manfaat teoritis 

1. Menambah dan memperdalam pengetahuan dibidang  kebijakan pen-

gembangan pendidikan, khususnya kebijakan pengembangan pendidi-

kan lingkungan hidup di SD negeri Mejayan 01 



 

2. Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian mau-

pun penelitian lebih lanjut terhadap kebijakan pengembangan pendidi-

kan lingkungan hidup. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian akan menambah wawasan dan mening-

katkan pemahaman tentang kebijakan pengembangan pendidikan ling-

kungan hidup. 

2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi untuk meningkatkan materi dan metode dalam pembe-

lajaran bagi guru pembimbing Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan 

Hidup di sekolah. 

1.5 Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini mengandung arti sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup 

dan pemerintah dengan hambatan dan kesempatan yang diharapkan dapat 

mengatasi kendala untuk mencapai cita-cita atau mewujudkan suatu ke-

hendak atau tujuan tertentu.(Imron,2002:13). 

2. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu upaya manusia Indonesia 

untuk meningkatkan kesadaran umat manusia sebagai penduduk Indonesia 

terhadap pola-pola hidup yang berwawasan lingkungan  

3. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompe-

tensi yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi daerah, yang mate-

rinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata elajaran yang ada dengan 



 

substansi mata pelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan (Su-

ti’ah,2007:2) 

4. Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian Negara Ling-

kungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan ke-

sadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 

5. Dasar kebijakan adalah pedoman yang digunakan sebagai payung hukum 

dalam membuat atau menentukan suatu kebijakan. 

6. Implementasi kebijakan adalah aktualisasi kebijakan secara kongkrit di la-

pangan atau upaya pelaksanaan rumusan dari suatu kebijakan.  

7. Evaluasi kebijakan adalah informasi mengenai beberapa skala nilai atau 

manfaat hasil kebijakan. 

 

 

 


