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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sekolah berperan penting dalam mengarahkan potensi-potensi yang ada pada 

siswa agar terarah kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Salah satu peran 

sekolah adalah menumbuhkan kesadaran akan lingkungan dari para siswa untuk 

mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter lingkungan serta membentuk 

kepribadian dan moral bangsa dengan hal tersebut. Oleh karena itu, sekolah 

melaksanakan program pemerintah yaitu program Adiwiyata. Sekolah mengikut 

sertakan siswa dalam menjaga kelestarian alam sejak dini, pembelajaran pada usia 

dini lebih mudah diterima. 

Adiwiyata merupakan pembangunan untuk menciptakan kondisi yang baik 

bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran warga sekolah. Menurut Iswari dan Utomo 

(2017:36) “Adiwiyata adalah program pendidikan lingkungan hidup yang 

kompeherensif melibatkan semua sekolah dan masyarakat yang membantu 

kepedulian lingkungan”. Program ini tercantum dalam PERMEN Lingkungan Hidup 

No. 5/2013 mengenai pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Tujuan dari 

program ini adalah untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya 

lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Hidayatun (2016:21) bahwa tujuan 

Adiwiyata adalah untuk mengembangkan pendidikan lingkungan hidup di tingkat 

sekolah dasar hingga tingkat atas di Indonesia. Dengan dilaksanakannya Adiwiyata 

diharapkan mampu menumbuhkan karakter siswa yang cinta lingkungan sehingga 

berdampak pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 
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mendukung pembangunan berkelanjutan. Terdapat empat tahap komponen yang 

harus menjadi satu kesatuan dalam mencapai keberhasilan Adiwiyata, antara lain: a) 

kebijakan berwawasan lingkungan; b) pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; c) 

kegiatan lingkungan berbasis partisipasif; dan d) pengelolaan sarana pendukung 

ramah lingkungan. Oleh karena itu, beberapa komponen tersebut terdapat komponen 

karakter.  

Karakter adalah proses terbentuk keunikan, kemenarikan kepribadian yang 

dilihat dari titik tolak etis atau moral setiap individu. Kesuma (2013:7) menyatakan 

bahwa karakter merupakan tingkah laku atau kemampuan yang biasa dilakukan siswa 

dalam pembelajaran. Karakter merupakan inti dan tujuan dari pendidikan. Hal ini 

ditegaskan oleh Muryaningsih dan Mustadi (2015:193), yang menyatakan bahwa 

karakter salah satu upaya dalam membentuk manusia secara utuh (holistik) yang 

berkarakter yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas dan 

intelektual secara optimal. Begitu pula dengan karakter cinta lingkungan merupakan 

hasil dari pembelajaran. Pembelajaran lingkungan melalui Adiwiyata yang dilakukan 

oleh sekolah merupakan sebuah proses dalam membentuk karakter cinta lingkungan. 

Menurut Buku Panduan Adiwiyata yang dikeluarkan KLH (2013:5) menyatakan 

pentingnya pembelajaran melalui Adiwiyata sebagai tempat yang baik dan ideal 

untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang 

dapat menjadikan dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita 

pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembentukan karakter cinta lingkungan 

oleh siswa tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.  
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Terobosan penting yang dilakukan untuk menanamkan karakter cinta 

lingkungan dalam sistem pendidikan yakni melakukan pembelajaran ditempat 

terbuka. Seperti yang diungkapkan oleh Prihastari (2013:4) bahwa karakter cinta 

lingkungan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan atas dasar semua siswa 

menuntut ilmu. Hal ini menjadi harapan yang akan munculnya berbagai kebijakan 

mengenai penanganan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Kompasiana (2012:4) menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan 

sekitar sekolah merupakan media utama dalam pembelajaran dan mendorong pada 

peningkatan karakter cinta lingkungan. Menerapkan karakter cinta lingkungan 

bertujuan agar terciptanya kelestarian ekosistem lingkungan sekolah. Respon 

terhadap budaya lingkungan sekolah merupakan salah satu cara memunculkan 

kebiasaan siswa cinta terhadap lingkungannya. 

Hasil observasi dan wawancara awal peneliti kepada Kepala Sekolah di SD 

Negeri Ketawanggede yang dilaksanakan hari Senin, tanggal 20 November 2017 

bahwa program Adiwiyata di Sekolah SD Negeri Ketawanggede telah dilaksanakan 

sejak tahun 2014. SD Negeri Ketawanggede dinobatkan sebagai juara pada tahun 

2015. Berdasarkan PERMEN No.5/2013 Pasal 3 tujuan program Adiwiyata untuk 

memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan program Adiwiyata kepada seluruh 

unsur pelaksanaan program Adiwiyata baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. 

Kegiatan utama program Adiwiyata merupakan wujud kelembagaan sekolah yang 

peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah, untuk mengembangkan program 

Adiwiyata harus berdasarkan norma-norma dasar dan kehidupan. Norma dasar 

program adiwiyata meliputi kebersamaa, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan 
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kelesatarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Program Adiwiyata di 

setiap sekolah memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak ada 

panduan secara rinci. Mengenai hal tersebut, dalam buku panduan Adiwiyata hanya 

menyebutkan tentang komponen yang harus dicapai sehingga tiap sekolah memiliki 

kebebasan dalam melaksanakannya. 

Keberhasilan program Adiwiyata berkaitan dengan penumbuh karakter cinta 

lingkungan terhadap siswa sebagai tujuan utama menciptakan sekolah cinta 

lingkungan melalui aktivitas menanam pohon di lingkungan sekolah dan membuang 

sampah pada tempatnya. Menurut Kemendikbud (2011) karakter cinta lingkungan 

adalah sifat desposisi yang relatif stabil digunakan landasan sebagai cara pandang, 

berpikir, bersikap dan bertindak untuk mencegah kerusakan lingkungan alam dan 

mengembangkan upaya untuk perbaikan. Oleh karena itu, karakter siswa di SD 

Negeri Ketawanggede dapat dikembangkan melalui pembiasaan cinta lingkungan 

dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah baik diluar kelas maupun di 

dalam kelas yang dilaksanakan secara rutin. Analisis terhadap program Adiwiyata 

perlu dilakukan karena program Adiwiyata merupakan sebuah program pembelajaran 

yang terkait dengan pembentukan karakter sehingga tidak memiliki nilai numerik 

sebagai tolak ukur keberhasilan program. Hal ini bukan berarti keberhasilan program 

tidak dapat diketahui. Keberhasilan program dapat dilihat dari penyusunan program 

berwawasan lingkungan, program kurikulum berbasis lingkungan, program kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan. SD Negeri Ketawanggede Malang menerapkan program Adiwiyata 

terlihat pada gambaran kondisi sekolah dalam mengkaji berbagai isu lingkungan 
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sumber daya manusia (SDM). Hal ini merupakan cara program Adiwiyata 

menumbuhkan karakter cinta lingkungan pada siswa. Setelah berjalannya program 

Adiwiyata di SD Negeri Ketawanggede Malang ingin mengetahui tingkat 

keberhasilan Adiwiyata dalam membentuk karakter siswa cinta lingkungan sehingga 

dilakukan analisis.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang ditulis Amalia dengan judul 

upaya pelestarian lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata sebagai sumber 

belajar bagi peserta didik SMP Negeri 2 Depok. Menyatakan bahwa hasil dengan 

adanya program Adiwiyata seluruh warga sekolah menjadi sumber belajar bagi siswa 

dan guru. Oleh karena itu, sekolah melaksanakan kegiatan membuat kompos, bank 

sampah, apotik keluarga sebagai sumber mata pelajaran IPA dan PLH. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu hasil fakta temuan di lapangan. Oleh karena itu, analisis data bersifat 

induktif berdasarkan fakta temuan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau 

teori. Perbedaan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang 

menghubungkan antara pengetahuan sekolah tentang adiwiyata dan penerapan 

Adiwiyata yang telah dilaksanakan di SD Negeri Ketawanggede Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana penerapan program Adiwiyata di SD Negeri Ketawanggede Malang? 
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2. Bagaimana program Adiwiyata dalam menumbuhkan karakter cinta lingkungan 

pada siswa di SD Negeri Ketawanggede Malang?  

3. Apa kendala dan solusi dalam program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter 

cinta lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan program Adiwiyata di SD Negeri Ketawanggede 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan program Adiwiyata dalam menumbuhkan karakter cinta 

lingkungan pada siswa di SD Negeri Ketawanggede Malang. 

3. Untuk mengetahui kendala program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta 

lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat daripenelitian ini yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta indikator kesesuaian 

program Adiwiyata yang telah ada dengan proses pelaksanaan yang ada di 

lapangan. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukkan atau pengetahuan 

postif dalam proses pelaksanaan Adiwiyata sehingga dapat memaksimalkan 

kinerja sekolah dalam program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta 

lingkungan di SD Negeri Ketawanggede. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi para guru mengenai 

program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan di SD Negeri 

Ketawanggede Malang. Pemahaman yang menyeluruh mengenai program 

Adiwiyata merupakan salah satu hal yang menjadi kunci keberhasilan program. 

c. Bagi Siswa 

Diharapkan melalui hasil penelitian ini siswa dapat memahami program 

Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan di SD Negeri 

Ketawanggede Malang. Tidak hanya memahami, namun siswa juga diharapkan 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 

tentang program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan 

terhadap siswa di SD Negeri Ketawanggede Malang. 
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E. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah, maka diperlukan 

batasan masalah yaitu: 

1. Pengambilan data dilakukan di SD Negeri Ketawanggede Malang.  

2. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di SD Negeri 

Ketawanggede Malang. 

3. Karakter yang dianalisa adalah karakter cinta lingkungan dalam program 

Adiwiyata di SD Negeri Ketawanggede Malang. 

 

F. Definisi Operasional 

Dalam pengertian istilah yang digunakan berikut ini adalah istilah-istilah 

dalam judul penelitian sebagai berikut: 

1. Program Adiwiyata  

Program adiwiyata salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah 

untuk mewujudakan budaya peduli lingkungan dalam pemeliharaan lingkungan 

sekolah, sarana prasarana melalui pemahaman, kesadaran dan pembiasaan siswa 

sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan. 

1. Karakter 

Karakter adalah kepribadian seseorang yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-

hari. Manusia memiliki potensi karakter yang dilihat berdasarkan kognitif dan 

sifat-sifat bawaannya. Karakter akan berkembang jika mendapat pengalaman 
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belajar dari lingkungannya sekitar dan keluarga merupakan fondasi utama dalam 

membentuk karaktersiswa. 

2. Karakter cinta lingkungan

Karakter cinta lingkungan adalah sikap dan tingkah laku yang dimiliki siswa untuk

memperbaiki dan mengelola lingkungan dengan baik, sehingga menimbulkan

kepekaan terhadap budaya cinta lingkungan dan dapat dinikmati secara terus

menerus tanpa merusak keadaan lingkungan.


