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PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal II 

UU No.20 tahun 2003). Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang 

dapat mengembangkan semua kompetensi yang dipelajari di sekolah yang 

tentunya mempunyai dasar kegunaan yang dapat digunakan dalam kehidupan 

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

tersebut adalah pendidikan yang memanfaatkan lingkungan.  

Masalah sosial dan lingkungan yang sering kali terjadi di sekitar kita 

hendaknya dijadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki kembali perilaku 

dan memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan hidup. Pembelajaran 

mengenai lingkungan juga harus diterapkan di sekolah terutama sekolah dasar 

agar peserta didik dapat menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan sejak 

dini.  

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan nasional berperan penting 

dalam membentuk dan membina sikap sosial peserta didik. Setiap sekolah 

dianjurkan peduli dan berbudaya lingkungan agar mampu memberikan contoh 

kepada peserta didik sikap peduli terhadap lingkungan. Suasana lingkungan 
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sekolah yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

kondusif. Pendidikan lingkungan dapat ditanamkan semenjak dini sehingga 

dapat memunculkan kebiasaan peserta didik yang mengarah pada sekolah 

peduli dan berbudaya lingkungan.  

Pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup membutuhkan suatu 

pengembangan kurikulum yang terstruktur dengan baik sehingga tujuan 

terselenggarakannya pendidikan lingkungan hidup dapat tercapai sesuai 

dengan keadaan sekolah tersebut. Kegiatan pembelajaran harus dapat 

mendukung tumbuh kembangnya peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 

perlu dikembangkan sesuai dengan potensi, perkembangan dan kondisi peserta 

didik.  

Menurut Hamalik (2013:17) kurikulum adalah suatu program pendidikan 

yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Sekolah menyediakan 

lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Kurikulum tidak 

terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu 

yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, 

alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, 

dan lain-lain, yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara 

efektif.  

Salah satu yang menunjang belajar peserta didik adalah lingkungan 

sekolah. Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

diharapkan dapat mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga 

sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga dapat 

menciptakan suatu kondisi yang baik untuk sekolah agar menjadi tempat 
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pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, peserta didik, dan pekerja 

lainnya), sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut 

bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan.   

Pelaksanaan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup pada sekolah 

tercermin dari pelaksanaan pendidikan yang memanfaatkan lingkungan 

sekolah terutama pada pemanfaatan green house. Salah satunya pada mata 

pelajaran muatan lokal. Muatan lokal merupakan salah satu mata pelajaran 

yang bukan termasuk mata pelajaran inti. Pemilihan pelajaran muatan lokal 

dapat ditentuan oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuan mata pelajaran 

muatan lokal adalah untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan 

terhadap peserta didik.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilaksanakan 

pada tanggal 9 Februari 2015 dengan salah satu guru kelas yaitu Bapak 

Karnoto menyatakan bahwa SDN Kesamben 1 yang mendapat sertifikat 

sebagai sekolah Adiwiyata, mengacu pada pengembangan program muatan 

lokal KMDM   (kecil menanam dewasa memanen). Muatan lokal KMDM 

dilaksanakan pada semua kelas mulai kelas 1-6. SDN Kesamben 1 

memperoleh penghargaan ini dikarenakan penataan lingkungan yang rapi, 

bersih dan nyaman. Selain itu SDN Kesamben 1 juga mempunyai Green 

House yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan tandon air serta 

lahan yang cukup luas untuk mendukung proses belajar muatan lokal KMDM.   

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas maka peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam sekolah yang dapat mengembangkan program muatan 
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lokal yang memanfaatkan lingkungan sekolah pada sekolah adiwiyata. SDN 

Kesamben 1 Kabupaten Jombang merupakan peserta sekaligus penerima 

penghargaan Adiwiyata, sehingga Bupati Jombang memberikan amanah pada 

SDN Kesamben 1 untuk mengembangkan program muatan lokal yang 

berwawasan lingkungan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Pemanfaatan Green House Sebagai Sumber Belajar Muatan 

Lokal Kecil Menanam Dewasa Memanen di SDN Kesamben 1 Kabupaten 

Jombang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan salah satu dari tahapan yang ada di antara 

sejumlah tahapan penelitian yang mempunyai kedudukan penting di dalam 

aktivitas penelitian yang dikaji. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang 

terjadi di SDN Kesamben 1, maka rumusan masalah dalam analisis adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemanfaatan green house sebagai sumber belajar pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan  evaluasi di SDN Kesamben 1 ? 

2. Bagaimana kendala dan upaya sekolah dalam pemanfaatan green house 

di lingkungan sekolah pada mata pelajaran muatan lokal KMDM di SDN 

Kesamben 1 ? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap pemanfaatan green house sebagai 

sumber belajar di SDN Kesamben 1 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan. 

1. Pemanfaatan green house sebagai sumber belajar pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di SDN Kesamben 1 

2. Kendala dan upaya sekolah dalam pemanfaatan green house di 

lingkungan sekolah pada mata pelajaran muatan lokal KMDM di SDN 

Kesamben 1 

3. Respon siswa terhadap pemanfaatan green house sebagai sumber belajar 

di SDN Kesamben 1 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pemafaatan lingkungan sekolah untuk mendukung proses belajar, sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki 

2 manfaat yaitu, manfaat praktis dan manfaat teoritis.  

Manfaat Praktis 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

khususnya bagi guru, peserta didik, dan sekolah agar dapat memanfaatkan 

lingkungan sekolah terutama green house sebagai sarana proses belajar. 

Bagi guru, sebagai referensi dalam pelaksanaan KMDM (kecil menanam 

dewasa memanen) sebagai muatan lokal di sekolah tersebut. Bagi peserta 

didik adalah sebagai upaya untuk menumbuhan sikap peduli terhadap 
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lingkungan. Bagi sekolah manfaat penelitian ini dijadikan sebagai 

masukan untuk menumbuhkan sekolah berbudaya lingkungan. 

2. Bagi peneliti,meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang

pelaksanaan muatan lokal KMDM pada sekolah. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat menadi bahan masukan bagi peneliti lain untuk

melakukan penelitian sejenis.

Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal KMDM (kecil menanam 

dewasa memanen)  pada sekolah yang memiliki green house.  

E. Definisi Istilah

1. Green house

Menurut menteri kehutanan nomor P.41/Menhut-II/2005 

“merupakan sebuah bangunan tempat budidaya tanaman dengan 

pengaturan beberapa variabel di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan 

tumbuh kembang tanaman yang sedang dibudidayakan saat itu. Struktur 

rumah kaca harus mampu menahan beban yang ditimbulkan oleh hujan, 

angin, ataupun penggunaannya sebagai penopang tanaman”. 

2. Kecil Menanam Dewasa Memanen

KMDM adalah program penyuluhan yang ditujukan pada murid 

sekolah dasar dengan tujuan menumbuh kembangkan minat dan rasa 

cinta terhadap pohon dan lingkungan alam sekitarnya.  




