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A. Latar Belakang 

Peduli lingkungan merupakan indikator manusia dapat dikatakan telah 

mencintai lingkungan. Hal ini seperti penyataan (Asmani, 2012:40) nilai karakter 

peduli lingkungan berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. Manusia di muka bumi diharuskan 

berakhlak terhadap alam semesta. Allah SWT bersabda dalam surat (Al-A’raf : 

56) “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan, 

sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. 

Manusia senantiasa menjaga serta merawat lingkungan dari kerusakan dengan 

rasa peduli.  

Selama ini di Indonesia, kualitas kepedulian terhadap lingkungan terbilang 

masih rendah. Hal ini berdasarkan pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup 

tentang hasil studi 2012 menempatkan Indeks Perilaku Peduli Lingkungan (IPPL) 

masyarakat masih berkisar pada angka 0,57 dari angka mutlak satu. Indeks ini 

mengindikasikan bahwa masyarakat belum berperilaku peduli lingkungan dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari (Kambuaya, 2013:28) di lansir Bisnis.com. 

Dari pernyataan disimpulkan bahwa masyarakat belum menempatkan kepedulian 

terhadap lingkungan pada posisi unggul. Keunggulan masyarakat dalam hal ini 

merupakan yang paling penting untuk mendukung lingkungan hidup di Indonesia.
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Ada satu contoh kasu kerusakan lingkungan yang paling sederhana namun 

dapat mengakibatkan kerugian terhadap keindahan, kesehatan, dan keseimbangan 

komponen ekosistem. Contoh sederhana kerusakan lingkungan seperti yang 

dinyatakan (Pranowo, 2015:3) dilansir Republika.co.id “Tanaman baru ditanam, 

diinjak-injak, dipakai untuk foto selfie, masuk dalam trending topik. Jadi, rasa 

menyayangi lingkungan masih kurang”. Diketahui bahwa masyarakat di Indonesia 

masih memerlukan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Pendidikan lingkungan 

hidup perlu diberikan kepada setiap orang guna memperbaiki perilaku agar lebih 

peduli lingkungan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan 

hidup”. Kesimpulannya semua kalangan umur perlu pendidikan lingkungan hidup.   

Mempersiapkan dalam rangka menghadapi tantangan ligkungan di bumi, 

ada kebutuhan untuk mendidik dan memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai permasalahan lingkungan. Salah satu komitmen masyarakat dan 

pemerintah yaitu dengan melalui pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup. 

Pendidikan Lingkungan Hidup menurut konvensi UNESCO di Tbilisi (1997) 

merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat 

dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan peduli terhadap 

masalah-masalah yang terkait di dalamnya. Memiliki pengetahuan, motivasi, 

komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun 

kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan 

lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-

masalah lingkungan hidup baru (UNESCO, 2007). 
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 Upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup yang akan datang, 

pendidikan lingkungan hidup lebih baik diberikan sejak usia dini melalui Sekolah 

Dasar. Pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan minimalnya oleh Sekolah 

Dasar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI (2013:2) 

tentang pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 4 bahwa Program 

Adiwiyata diikuti oleh SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau MA, dan SMK 

atau MAK. Dengan upaya itu diharapkan penanaman nilai karakter peduli 

lingkungan di sekolah dapat membentuk pribadi anak yang baik. Karakter sendiri 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan (Fitri, 

2012:20). Diketahui bahwa lingkungan tetap berkaitan dengan karakter manusia. 

Terdapat masalah yang sering terjadi di luar lingkungan sekolah serta 

mempengaruhi perilaku siswa. Hal ini dapat mempengaruhi progres belajar anak 

untuk menanamkan karakter peduli lingkungan di sekolah. Sehingga Ningsih 

(2015:226) menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter di sekolah 

sampai saat ini masih belum mampu menunjukkan hasil signifikan, sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu upaya melalui 

kegiatan berbasis lingkungan hidup terus dikembangkan. Peraturan KLH RI No. 

05 (2013:3) menyatakan bahwa Progam Adiwiyata yaitu kebijakan sekolah 

berwawasan lingkungan, kurikulum sekolah berbasis lingkungan, kegiatan 

berbasis partisipatif serta mengelola sarana dan prasarana pendukung sekolah 

yang ramah lingkungan. Melalui program adiwiyata, diharapkan siswa mengalami 

perubahan perilaku peduli lingkungan minimal di lingkungan sekolah. 
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Terdapat hasil penelitian sebelumnya yang konsisten meliputi : peran 

program adiwiyata dalam pengembangan karakter peduli lingkungan 

(Rakhmawati, 2016) yang cukup mendukung penelitian ini. Hasil penelitian 

(Rakhmawati, 2016) tentang peran program adiwiyata yang menyatakan dapat 

dioptimalkan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung 

perkembangan karakter peduli lingkungan. Hasil penelitian itu juga mendukung 

penelitian dari (Desfandi, 2015) dan (Ningsih, 2013) tentang pengaruh basis 

lingkungan.  

Hasil penelitian (Desfandi, 2015) menyatakan program adiwiyata yang 

menggabungkan pembelajaran dan tindakan sehingga dapat memberikan metode 

yang efektif untuk merubah perilaku. Sedangkan hasil penelitian (Ningsih, 2013) 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan proses berbasis lingkungan 

mampu meningkatkan hasil belajar dan sikap peduli lingkungan. Kemudian 

(Syoffnelli, 2016) menyatakan dalam penelitiannya tentang pengaruh program 

adiwiyata terhadap perilaku dan keterampilan mengelola lingkungan. Terdapat 

pengaruh besar namun tidak ada perbedaan antara perilaku dan keterampilan 

mengelola lingkungan. 

Berdasarkan observasi tanggal 17 – 18 Oktober menunjukkan SDN 

Lowokwaru 2 Malang memiliki visi yaitu “Menjadi sekolah sebagai tempat 

tumbuh kembang peserta didik yang unggul dalam imtaq, iptek, berbudi pekerti 

luhur, serta peduli dan berbudaya lingkungan”. Kemudian dari visi tersebut 

diperkuat dengan misi yaitu (1) Mengintegrasikan muatan keagamaan dan budi 

pekerti dalam setiap kegiatan pembelajaran peserta didik, (2) Mengoptimalkan 

proses pembelajaran yang berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif 
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Efektif dan Menyenangkan), (3) Mengembangkan sarana dan prasarana yang 

menunjang proses pembelajaran, (4) Mengembangkan pembelajaran keterampilan 

dan teknologi ramah lingkungan yang sesuai bakat dan minat peserta didik, (5) 

Membudayakan warga sekolah yang aktif dalam kegiatan perlindungan 

lingkungan sumber daya alam, (6) Membudayakan warga sekolah yang aktif 

dalam kegiatan pelestarian lingkungan sumber daya alam, (7) Membudayakan 

warga sekolah yang aktif dalam kegiatan pencegahan perusakan lingkungan 

sumber daya alam, (8) Membangun kerjasama yang harmonis antara sekolah, 

orang tua dan masyarakat. 

Berdasarkan observasi pada 17 – 18 Oktober 2017 di SDN Lowokwaru 2 

Malang pernah mengikuti program Green School Festival pada tahun 2016. 

Lomba ini mengajarkan kepada seluruh siswa untuk cinta kepada lingkungan 

sekitar. Siswa diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak 

membuang barang ke dalam kolam sembarangan, membuat mading, membuat 

poster tema lingkungan dan sebagainya. SDN Lowokwaru 2 Malang sudah 

mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Pada awal 2018 

Sekolah SDN Lowokwaru 2 sudah mendapat penghargaan adiwiyata tingkat 

nasional, tutur Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 2 Malang. Berdasarkan 

pengamatan studi awal bahwa faktor terhambatnya menuju sekolah adiwiyata 

tingkat nasional yaitu green house yang belum siap. Selain itu siswa belum tertib 

membuang sampah pada tempatnya walaupun sebagian kecil. Siswa belum 

membuang sampah sesuai klasifikasi jenis sampah daur ulang. Siswa 

meninggalkan sampah dan tidak dibuang. Siswa terkadang juga diketahui 

menduduki tanaman sehingga menjadi rusak. Berdasarkan misi SDN Lowokwaru 
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2 Malang, program green school bertujuan membudayakan warga sekolah agar 

peduli lingkungan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

sekolah adiwiyata terhadap karakter peduli lingkungan pada siswa SDN 2 

Lowokwaru 2 Malang. Variabel penelitian ini meliputi program adiwiyata di SDN 

Lowokwaru 2 Malang dan karakter peduli lingkungan pada siswa SDN 

Lowokwaru 2 Malang. Penelitian ini memiliki variabel yang luas sehingga 

penelitian mempunyai batasan-batasan tertentu agar penelitian dapat diarahkan 

dan dikontrol sehingga memperoleh data sesuai apa yang diharapkan. Batasan 

penelitian ini yaitu “perilaku siswa peduli lingkungan” dan “lingkungan sekolah”. 

Alasan peneliti memilih SDN Lowokwaru 2 Malang sebagai penelitian karena 

SDN Lowokwaru 2 Malang memliki keuletan dibidang green school. Berdasarkan 

studi awal di SDN Lowokwaru 2 Malang yang telah diuraikan sebelumnya telah 

memancing pertanyaan bagi peneliti. Apakah program adiwiyata di SDN 

Lowokwaru 2 Malang benar memiliki pengaruh secara positif dan signifikan, dan 

berapa besar prosentase pengaruh terhadap karakter peduli lingkungan pada siswa. 

Melalui latar belakang peneliti mengangkat judul “Pengaruh Sekolah Adiwiyata 

Terhadap Karakter Peduli Lingkungan Siswa SDN 2 Lowokwaru 2 Malang”. 

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini termasuk penelitian lanjutan mengenai pengaruh sekolah 

adiwiyata terhadap karakter peduli lingkungan siswa sehingga menarik untuk 

diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 
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1. Apakah Sekolah Adiwiyata berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap karakter peduli lingkungan pada siswa SDN Lowokwaru 2 

Malang ? 

2. Berapa besar pengaruh Sekolah Adiwiyata terhadap karakter peduli 

lingkungan pada siswa SDN Lowokwaru 2 Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh Sekolah Adiwiyata terhadap Karakter Peduli 

Lingkungan pada siswa SDN Lowokwaru 2 Malang. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Sekolah Adiwiyata dalam 

meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan pada siswa SDN Lowokwaru 

2 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk meningkatkan  

pembinaan kepada siswa melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang 

penguatan karakter peduli lingkungan. 

b. Bagi guru dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk meningkatkan 

pembinaan kepada siswa dalam rangka menanamkan penguatan 

karakter peduli lingkungan. 

c. Bagi peserta didik dapat menjadikan evaluasi diri untuk memperbaiki 

pengalaman berperilaku peduli terhadap lingkungan sekolah. 

d. Bagi peneliti lanjutan dapat menjadi referensi praktis untuk menyusun 

tugas akhir SKRIPSI yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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e. Bagi masyarakat dapat menjadi masukan dan referensi untuk membina 

siswa di luar lingkungan sekolah dalam rangka penambahan kualitas 

karakter peduli lingkungan. 

2. Manfaat Teoretik 

a. Sebagai pengujian atas teori yang muncul pada penelitian ini sehingga 

dapat digunakan untuk mengukuhkan, menolak, ataupun merevisi teori 

yang berhubungan.  

b. Sebagai bahan referensi ataupun masukan bagi perkembangan ilmu 

pendidikan dan menambah kajian ilmu yang berkaitan dengan sekolah 

adiwiyata (green school) dan karakter peduli lingkungan di sekolah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang variabel independen (X) 

dan variabel dependen (Y). Peneliti akan menjabarkan sub variabel dari dua 

variabel serta indikator setiap variabel. Adapun jabaran ruang lingkup penelitian 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

No Variabel Sub. Variabel Indikator 

1. Sekolah 

Adiwiyata (X) 

Kebijakan 

berwawasan 

lingkungan 

Kebijakan memuat upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

Program perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

Kurikulum berbasis 

lingkungan 

Kegiatan pembelajaran lingkungan hidup 

Pembelajaran perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

Kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif 

Kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

Menjalin kemitraan dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 

Pengelolaan sarana 

pendukung ramah 

lingkungan 

Ketersediaan sarana prasarana ramah 

lingkungan 

Pemanfaatan sarana dan prasarana ramah 

lingkungan 
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Lanjutan Tabel .... 

No. Variabel Sub. Variabel Indikator 

2. Karakter Peduli 

Lingkungan 

(Y) 

Karakter peduli 

lingkungan 

Peduli pada lingkungan gedung kelas 

Peduli pada sarana prasanara ramah 

lingkungan 

Peduli pada lingkungan sekolah  

Peduli lingkungan melalui karya 

(Sumber : pedoman pelaksanaan program adiwiyata, 2013) 

Penelitian ini memilih seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 di SDN 

Lowokwaru 2 Malang sebagai populasi/subjek. Populasi memiliki karakteristik 

dan strata sehingga peneliti menentukan sampel pada pembahasan metode 

penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di SDN Lowokwaru 2 Malang 

yang beralamat di Jl. Tretes No. 3, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.     

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional pada penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

perluasan makna dari variabel, maka batasan definisi operasional yang digunakan 

adalah :  

1. Sekolah Adiwiyata 

Sekolah adiwiyata yaitu sekolah berbasis lingkungan hidup yang 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai kaidah perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, baik dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas maupun 

kegiatan di luar kelas.   

2. Karakter Peduli Lingkungan 

Karakter peduli lingkungan yaitu sikap, tindakan, dan perilaku manusia  

yang mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan lingkungan sehingga kualitas 

lingkungan terjaga. 

 


