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BAB I 

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, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas, 2003). Dalam UU No.23 

tahun 2009 pasal 5 poin keempat tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak berperan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. Afandi (2013) mengatakan bahwa pendidikan 

merupakan wahana yang tepat dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan 

mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, maka dari itu sekolah 

diharapkan turut serta dalam mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan 

hidup terutama sekolah dasar, melalui sekolah dasar diharapkan mampu 

menanamkan kesadaran terhadap lingkungan kepada generasi muda sejak dini. 

Sekolah dasar adalah jenjang pendidikan dasar yang ditempuh oleh anak 

usia 7-12 tahun. Pada usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

dengan sangat cepat. Pada tahap pertumbuhan dan perkembangan ini, anak selalu 

berusaha untuk mengenal dirinya dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pada 

tahap ini anak memerlukan bimbingan untuk dapat melewati proses adaptasi 

secara maksimal dan terarah. Sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses 

menumbuhkembangkan segala aspek siswa memiliki tugas dalam membantu 
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pertumbuhan dan perkembangan anak (Makmum, 2000). Guru merupakan salah 

satu sosok penting yang ada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak 

di sekolah. Dalam hal ini guru dianggap sangat penting karena perannya tidak 

terlepas dari proses tersebut. Guru memiliki banyak peran dalam pendidikan, 

diantaranya: guru sebagai pendidik, pembimbing, model, teladan, motivator, 

inisiator, fasilitator, dan transformator, dll. 

Siswa SD memiliki karakter senang bermain, senang bergerak, senang 

bekerja dalam kelompok, dan senang melakukan atau memperagakan sesuatu 

secara langsung (Hamalik, 2010), disinilah peran guru sebagai pembimbing, 

motivator dan teladan sangat diperlukan, tidak terkecuali membimbing dan 

memotivasi siswa juga menjadi teladan dalam hal kepedulian lingkungan. Sikap 

peduli terhadap lingkungan sangat penting dikembangkan pada usia sekolah dasar 

karena pada era globalisasi seperti sekarang banyak masyarakat khususnya siswa 

SD melakukan tindakan bersifat mencemari atau merusak lingkungan. Daryanto 

dan Suprihatin (2013) mengatakan bahwa peduli terhadap lingkungan dapat 

dilakukan melalui banyak hal, misalnya membuang sampah di tempat sampah, 

melakukan penghijauan dengan menanam tumbuhan di lingkungan sekitar, hemat 

air, melestarikan sumber daya alam yang ada, menjaga ekosistem hayati dan non 

hayati, melakukan tindakan pencegahan polusi dan lain sebagainya. 

Namun pada kenyataannya banyak siswa SD menunjukkan perilaku yang 

berseberangan dengan kondisi ideal. Misalnya saja membuang sampah 

sembarangan, merusak tanaman di lingkungan sekitar, menggunakan air secara 

berlebihan, membuat polusi, dll. Perilaku yang berseberangan dengan kondisi 

ideal seperti ini akan mengarah pada masalah lingkungan. Daryanto dan 
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Suprihatin (2013) juga mengatakan bahwa masalah lingkungan timbul akibat 

adanya kerusakan alam yang ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami 

seperti bencana alam, dan faktor buatan seperti ulah tangan manusia. 

Masalah kerusakan lingkungan bukan lagi hal baru di kehidupan nyata, 

bahkan berita-berita tentang kerusakan lingkungan seringkali muncul di media 

cetak maupun media elektronik. Misalnya saja baru-baru ini terjadi kebakaran 

hutan di kawasan hutan panderman Kota Batu yang menghabiskan kurang lebih 

0,5 hektare pohon pinus, kebakaran ini terjadi diduga berasal dari kotoran bahan 

organik seperti daun dan ranting pohon yang sengaja dibakar oleh orang yang 

tidak bertanggung jawab (Jawa Pos 17 November 2015). Kerusakan lingkungan 

lainnya ditunjukkan dalam berita pada sumber yang sama, yaitu bahaya longsor 

menghampiri beberapa daerah di Jember. Disebutkan penyebabnya adalah adanya 

penebangan liar yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Masalah yang 

timbul seperti yang telah disebutkan muncul karena faktor buatan, yaitu akibat 

ulah tangan manusia (Jawa Pos 15 November 2015). 

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, muatan 

lokal merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman 

peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya, yang di dalamnya 

berisi pengembangan muatan lokal yang salah satunya adalah Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 81A tahun 2013 menyatakan bahwa Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH) muncul berdasarkan salah satu prinsip pengembangan 

muatan lokal yaitu kontekstual yang memiliki makna pengembangan pendidikan 

muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah. 
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PLH perlu diberikan di semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga 

perguruan tinggi karena PLH mengarah pada aspek sikap dan perilaku siswa 

untuk memahami pentingnya lingkungan bagi kehidupan dan bagaimana 

mencintai lingkungan sehingga menjadi nilai yang tertanam dalam keseharian 

siswa. Dengan adanya PLH, diharapkan dapat mendorong dan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dapat menumbuhkan dan memperbaiki serta memanfaatkan 

lingkungan secara arif, juga dapat menciptakan pola perilaku baru yang 

bersahabat dengan lingkungan hingga mampu mengembangkan etika lingkungan. 

Pada hakikatnya pernyataan di atas mengarah pada upaya-upaya mengurangi 

dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat ulah tangan manusia melalui 

PLH. 

PLH hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan secara tepat dan terarah. PLH merupakan pendidikan tentang 

lingkungan hidup dalam konteks internalisasi secara langsung maupun tidak 

langsung dalam membentuk kepribadian mandiri serta pola tindak dan pola pikir 

peserta didik/mahasiswa/ peserta diklat sehingga dapat merefleksikan dalam 

kehidupan sehari-hari. PLH merupakan upaya melestarikan dan menjaga 

lingkungan serta ekosistem kehidupan makhluk hidup yang dapat memberikan 

kontribusi pada keberlangsungan kehidupan yang seimbang dan harmonis 

(Daryanto dan Suprihatin,2013). 

Berangkat dari pemaparan di atas, siswa SD diharapkan mampu 

mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui muatan lokal PLH dan 

tidak terlepas dari berbagai peran guru yang salah satunya adalah sebagai 

 



5 

 

pembimbing. Seperti yang dijelaskan oleh Lisminingsih (2010), Kota Batu adalah 

salah satu kota yang memberlakukan kurikulum muatan lokal PLH pada tahun 

2008 dengan tujuan agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan tingkah laku 

yang rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan dan 

lingkungan hidup. Pemberlakuan muatan lokal PLH di Kota Batu pada tahun 2008 

telah memberikan potensi dalam pelaksanaan pembelajaran PLH di sekolah dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Batu. Potensi di dalam pelaksanaan 

pembelajaran PLH dapat digunakan untuk menggerakkan suatu budaya agar 

terwujud manusia yang memiliki kecakapan hidup untuk mengatasi berbagai 

masalah yang berkaitan dengan diri siswa dan lingkungan sekitarnya. 

Pengembangan potensi yang berkaitan dengan PLH dapat mengoptimalkan 

pencapaian kompetensi siswa setelah mendapatkan PLH. 

Pelaksanaan PLH di Kota Batu, khususnya di SDN Punten 1 Batu secara 

langsung maupun tidak langsung telah melakukan upaya pencegahan kerusakan 

lingkungan melalui PLH yang tidak terlepas dari peran guru yang mendidik, 

membimbing, dan menjadi teladan bagi siswa sehingga siswa memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada 16 November 2015, 

SDN Punten 01 Batu memiliki tempat yang strategis dalam mengembangkan 

muatan lokal PLH secara maksimal. SDN Punten 01 berada di pinggir jalan utama 

dan berdekatan dengan kantor pelayanan masyarakat seperti kantor kecamatan,  

kantor polisi, dan kantor DINSOSNAKER. SDN Punten 01 Batu berada dekat 

dengan pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan tempat wisata. Melalui observasi 

juga ditemukan bahwa SDN Punten 01 Batu menunjukkan beberapa kegiatan 
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telah dilakukan untuk mengarahkan peserta didik dalam mengenal lingkungan 

sekitar lebih jauh. Seperti contoh, kegiatan penanaman dan perawatan tumbuhan, 

budaya membuang sampah pada tempat sampah terpilah, pembuatan pupuk 

kompos, kerja bakti, penggunan poster bertuliskan slogan kebersihan dll. Secara 

umum, SDN Punten 1 Batu memiliki tampilan sekolah yang terawat 

mencerminkan bahwa tingginya kepedulian siswa dan seluruh warga sekolah 

terhadap lingkungan sekolah. Kepedulian siswa terhadap lingkungan tidak lepas 

dari peran guru yang memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan selama proses 

belajar mengajar. Seperti yang disebutkan dalam Daryanto dan Suprihatin (2013) 

melalui muatan lokal PLH, guru mengajak siswa turut serta dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan lingkungan yaitu memberi dorongan kepada setiap individu 

untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan masalahnya. 

Dengan latar belakang permasalahan di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa sikap peduli terhadap lingkungan sangat penting bagi siswa SD. Sikap 

peduli terhadap lingkungan tidak terlepas dari peran guru dalam proses 

pembelajaran, yang salah satunya tercermin pada kegiatan pembelajaran muatan 

lokal Pendidikan Lingkugan Hidup. Mengingat pentingnya permasalahan ini di 

lingkup pendidikan, maka peneliti diberi kesempatan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis peran guru dalam meningkatkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan melalui muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di SDN 

Punten 1 Kota Batu”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di 

SDN Punten 1 Batu? 

2. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan kepedulian siswa terhadap 

lingkungan melalui muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di SDN 

Punten 1 Batu? 

3. Bagaimana kendala dalam penerapan muatan lokal pendidikan 

lingkungan hidup di SDN Punten 1 Batu? 

4. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala dalam penerapan 

muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di SDN Punten 1 Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penerapan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup 

di SDN Punten 1 Batu 

2. Mendeskripsikan peran guru dalam meningkatkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan melalui muatan lokal pendidikan lingkungan hidup 

di SDN Punten 1 Batu 

3. Mendeskripsikan kendala dalam  penerapan muatan lokal pendidikan 

lingkungan hidup di SDN Punten 1 Batu 
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4. Mendeskripsikan upaya penyelesaian terhadap kendala dalam 

penerapan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di SDN Punten 1 

Batu 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memahami penerapan 

muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) secara rinci baik teori maupun 

dalam setiap kegiatan yang diterapkan. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekolah terhadap 

kebijakan kota tentang muatan lokal PLH dan dapat mengembangkan kegiatan 

alternatif dalam penerapan muatan lokal PLH 

b. Bagi guru 

Dapat menjadi salah satu alternatif dalam menjalankan perannya sebagai 

guru dalam meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui muatan 

lokal PLH 

c. Bagi peneliti 

Dapat mendapatkan wawasan yang luas tentang peran guru dalam membina 

dan mengembangkan potensi dalam mengarahkan peserta didik untuk peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sumber 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup, yaitu penelitian hanya 

dilakukan pada berlangsungnya kegiatan pembelajaran muatan lokal pendidikan 

lingkungan hidup, yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas 

pada kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Karena keterbatasan waktu dalam penelitian, 

penelitian hanya difokuskan pada peran guru dalam membentuk dan mengarahkan 

siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan penerapan kebijakan tentang muatan 

lokal PLH oleh seluruh warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Batasan lainnya 

adalah penelitian ini hanya dilakukan di SDN Punten 1 Batu. 

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari pemaknaan yang berbeda, maka perlu adanya definisi 

istilah. Definisi istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, 

baik biotik maupun abiotik yang memiliki hubungan antara satu dengan 

lainnya. 

2. Lingkungan sekolah adalah tempat pembelajaran yang bermakna yang 

dapat menciptakan suasana untuk mendukung dan mengahambat 

kegiatan belajar mengajar di sekolah yang di dalamnya terdapat 

lingkungan hidup (biotik) dan lingkungan tak hidup (abiotik). 

3. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya 

zat/komponen yang bersifat merugikan yang berdampak pada 

kelangsungan hidup manusia. 

4. Perilaku peduli terhadap lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan 

atau sikap yang dihasilkan dari pemahaman tentang lingkungan. 
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5. Pendidikan Lingkungan Hidup juga merupakan salah satu muatan lokal

yang dikembangkan di Kota Batu sebagai sebagai salah satu unggulan

daerah.

6. Tujuan PLH adalah agar masyarakat memiliki kesadaran dalam upaya

pelestarian lingkungan khususnya di lingkup pendidikan mulai dari

jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

7. Manfaat PLH untuk peserta didik diantaranya  untuk membina peserta

didik untuk berpikir dan berperilaku secara rasional dan bertanggung

jawab, untuk mengembangkan aspek kognitif afektif dan psikomotor

peserta didik, sebagai upaya pendewasaan, dan memberi wawasan yang

luas kepada peserta didik tentang lingkungan dan permasalahannya.

8. PLH dapat dilakukan melalui pendekatan monolitik dan integratif. Pada

dasarnya pendekatan monolitik merupakan pembelajaran yang

dilakukan melalui satu bidang studi. Sedangkan Pendekatan integratif

merupakan salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran

PLH secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain.

9. Dasar kebijakan penyelenggaraan PLH di Kota Batu adalah Peraturan

Walikota Batu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Lingkungan Hidup di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan

Satuan Pendidikan

10. Peran guru yang sesuai dalam meningkatkan kepedulian siswa terhadap

lingkungan diantaranya sebagai pendidik, pembimbing, teladan,

motivator, inisiator, fasilitator, dan transformator.


