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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Manusia dan  lingkungan  memiliki hubungan yang saling 

berkaitan dan saling berinteraksi dalam sebuah hubungan timbal balik baik positif 

maupun negatif (Rusdiana, 2015: 248). Hubungan interaksi antara manusia dan 

lingkungannya adalah proses yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Lingkungan memiliki peranan penting serta pengaruh yang besar terhadap 

kelangsungan hidup manusia. Demikian juga dengan manusia yang memiliki 

pengaruh besar atas lingkungannya dalam hal pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan. Belakangan ini, hubungan interaksi antara manusia dan lingkungan 

berjalan tidak seimbang karena sikap manusia yang terlalu eksploitatif terhadap 

lingkungannya. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dan 

kerusakan terhadap lingkungan. 

Masalah kerusakan lingkungan terus menjadi bahan pembicaraan di 

Indonesia. Pasalnya kerusakan lingkungan menyebabkan berbagai macam 

bencana alam yang merugikan manusia. Kerusakan lingkungan terjadi karena 

kesadaran manusia terhadap lingkungan yang masih kurang. Menurut Wulandari 

(2016: 68) salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan ialah 

aktivitas manusia seperti pengambilan sumberdaya alam yang berlebihan sebagai 

alat pemenuhan kebutuhan hidup dan aktivitas yang tidak ramah lingkungan 

seperti penebangan hutan, alih fungsi hutan, penambangan, dan pencemaran 
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udara, air, dan tanah. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat mengakibatkan 

terjadinya bencana alam yang pada akhirnya merugikan manusia. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani kerusakan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan  yaitu 

melalui pembentukan karakter cinta lingkungan di Sekolah. Pembentukan nilai 

karakter telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan secara intelektual melainkan juga 

bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik. 

Pada tahun 2010, pemerintah telah memulai Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter dan berhasil menciptakan sekolah-sekolah yang mampu melaksanakan 

pendidikan karakter secara nyata sesuai dengan potensi lingkungan sekitar. Salah 

satunya melaksanakan pendidikan karakter cinta lingkungan (Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 6). Namun, gerakan pendidikan karakter yang 

telah diberlakukan masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Terbukti 

dengan banyaknya kasus yang menampakkan kemerosotan moral termasuk 

ketidak pedulian terhadap lingkungan yang masih rendah.  
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Melihat kondisi karakter bangsa yang masih rendah, pemerintah semakin 

gencar melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan penguatan karakter bangsa yang menjadi salah satu program 

prioritas Presiden Joko Widodo yang dituangkan ke dalam Nawacita butir ke-8 

yaitu akan dilakukan revolusi karakter bangsa Indonesia dengan cara penataan 

kembali kurikulum pendidikan nasional (Kompas, 21 Mei 2014). Atas dasar 

tersebut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap yang dimulai tahun 2016. 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) memuat lima nilai utama 

karakter yang saling berkaitan dan membentuk jejaring nilai yang perlu 

dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter 

tersebut meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang 

masing-masing memiliki subnilai karakter yang saling berhubungan. Nilai 

karakter cinta lingkungan ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga 

keutuhan lingkungan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 8-9). 

Kemendikbud menambahkan, nilai karakter cinta lingkungan merupakan subnilai 

dari karakter religius yang dibagi menjadi tiga dimensi relasi meliputi hubungan 

individu dengan Tuhan, individu dengan individu, dan individu dengan 

lingkungannya (alam). 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 

Kamis, 10 Agustus 2017, diketahui bahwa SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

merupakan sekolah dasar yang berupaya melakukan penguatan karakter cinta 

lingkungan. Menurut kepala sekolah SDN Sumbersari 2 Kota Malang nilai 

karakter cinta lingkungan perlu ditanamkan sejak dini dalam diri siswa. Kepala 
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Sekolah menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter telah diterapkan di 

SDN Sumbersari 2 Kota Malang sebelum adanya kebijakan gerakan penguatan 

pendidikan karakter dari pemerintah. Penguatan nilai karakter juga dilakukan pada 

nilai cinta lingkungan. 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan pada Jum’at, 20 

Oktober 2017, diketahui bahwa penguatan nilai karakter cinta lingkungan 

dilakukan agar siswa terbiasa untuk lebih mencintai lingkungannya. Menurut 

kepala sekolah SDN Sumbersari 2 Kota Malang, penguatan karakter cinta 

lingkungan perlu dilakukan agar anak terdidik untuk tidak merusak lingkungan. 

Lingkungan sangat dibutuhkan oleh siswa. Lingkungan yang bersih akan 

memberikan efek yang positif bagi siswa. Kepala sekolah menambahkan bahwa 

bersih merupakan sebagian dari iman dan lingkungan yang bersih akan 

menghasilkan siswa yang sehat. 

Kepala sekolah SDN Sumbersari 2 Kota Malang menyatakan bahwa, 

karakter cinta lingkungan ditamankan kepada peserta didik melalui bebagai 

kegiatan di dalam lingkungan sekolah. Kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas, pembiasaan di lingkungan sekolah, kegiatan 

ektrakurikuler, himbauan mencintai lingkungan melalui poster dan kreativitas 

siswa serta melalui kegiatan Green School.  

Green School merupakan program yang digagas  oleh Dinas Pendidikan 

Kota Malang bekerjasama dengan Jawa Pos Radar Malang yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Malang yang dimulai dari sekolah. 

Program Green School diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan 

sekolah yang hijau dan ramah lingkungan dan meningkatkan penguatan 
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pendidikan karakter terutama nilai karakter cinta lingkungan melalui 

pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif, dan menyenangkan (Radar Malang, 18 

Oktober 2017). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan 

pada Kamis, 10 Agustus 2017, diketahui bahwa SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

merupakan salah satu sekolah dasar di Kota Malang yang selalu ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan Green School Festival (GSF) yang diadakan oleh Dinas 

Pendidikan Kota malang bekerjasama dengan Jawa Pos Radar Malang. Meskipun 

SDN Sumbersari 2 Kota Malang merupakan sekolah kecil yang memiliki 

kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, serta belum pernah meraih prestasi 

dalam kegiatan GSF, SDN Sumbersari 2 Kota Malang tetap berupaya untuk 

memberikan yang terbaik dalam kegiatan tersebut. Menurut kepala sekolah, warga 

sekolah bersama dengan wali murid dan masyarakat saling bekerjasama demi 

kelancaran kegiatan tersebut. Namun, pada saat melakukan observasi 

pendahuluan, peneliti menemukan beberapa siswa kelas rendah yang membuang 

sampah sambarangan pada jam istirahat. Hal seperti ini seharusnya tidak 

dilakukan. Sebaliknya, siswa harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan 

sekolah sehingga lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat untuk belajar. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas dan kondisi sekolah yang 

kecil, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penguatan 

pendidikan karakter cinta lingkungan melalui Program Green School di SDN 

Sumbersari 2 Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul 

“Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan melalui 

Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan 

melalui Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang ? 

2. Bagaimana Bentuk Nilai Karakter Cinta Lingkungan yang Muncul melalui 

Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang ? 

3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi 

Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan melalui Program Green 

School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang ? 

4. Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Hambatan yang Muncul dalam 

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan melalui 

Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi penguatan pendidikan karakter cinta 

lingkungan melalui Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota 

Malang 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk Nilai Karakter Cinta Lingkungan yang 

muncul melalui Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan melalui 

Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang 
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4. Untuk mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan yang muncul 

dalam Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan 

melalui Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki 

atau memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh ekosistem sekolah 

terkait implementasi penguatan pendidikan karakter khususnya nilai karakter cinta 

lingkungan melalui program Green School 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan untuk mempebaiki 

atau memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh ekosistem sekolah 

terutama peserta didik terkait implementasi penguatan pendidikan karakter 

khususnya  nilai karakter cinta lingkungan melalui program Green Schoo 

3. Bagi Siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peserta didik 

untuk berperilaku mencintai lingkungan dengan mencerminkan nilai karakter 

cinta lingkungan melalui program Green School di Sekolah 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran dan wawasan terkait 

implementasi penguatan pedidikan karakter cinta lingkungan, menjadi bahan 

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan motivasi 
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terhadap diri sendiri untuk memiliki kesadaran akan pentingnya sikap mencitai 

dan menjaga lingkungan hidup. 

 

E. Batasan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi 

Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan melalui Program Green School 

di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. Adapun batasan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian ini berfokus pada penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan 

2. Penelitian ini berfokus pada Program Green School sebagai wadah penguatan 

nilai karakter cinta lingkungan 

3. Peneliti fokus melakukan pengamatan terhadap indikator sekolah nilai cinta 

lingkungan, indikator kelas nilai karakter cinta lingkungan, dan indikator 

perilaku cinta lingkungan 

4. Penelitian ini berfokus pada faktor pendukung dan penghambat serta upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penguatan 

pendidikan karakter cinta lingkungan melalui Program Green School di SDN 

Sumbersari 2 Kota Malang 

  

F. Definisi Istilah 

Guna menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam judul 

penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan mengenai 

istilah-istilah yang dimaksud, antara lain berikut ini: 
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1. Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) adalah program pendidikan untuk 

memperkuat pendidikan karakter peserta didik melalui keselarasan antara olah 

hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan kerjasama antara 

sekolah, keluarga dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (Kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2017a: 2). 

2. Cinta Lingkungan 

Cinta lingkungan merupakan perbuatan dan perilaku yang berupaya untuk 

mencegah kerusakan lingkungan sekitar dan berupaya untuk memperbaiki 

kerusakan lingkungan yang telah terjadi (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pusat Kurikulum , 2010: 10). 

3. Green School 

Green School atau sekolah hijau merupakan sekolah yang memiliki kebijakan 

yang positif dalam pendidikan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan 

aspek lingkungan dalam segala kegiatan dan aktivitasnya (Susilo dalam Sumarmi, 

2008: 19-20). 


