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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang yang 

mendiskripsikan mengenai gambaran umum dan khusus dari kegiatan adiwiyata 

dalam menanamkan karakter disiplin, rumusan masalah berupa pertanyaan 

mengenai masalah yang terdapat di tempat penelitian, tujuan penelitian yang 

mendiskripsikan mengenai alasan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, fokus 

penelitian dan penegasan istilah.  

A. Latar Belakang 

  Saat ini isu pemanasan global menjadi topik yang sering diperbincangkan 

dikalangan masyarakat. Pemanasan global terjadi karena rusaknya lingkungan 

hidup yang disebabkan oleh faktor manusia dan juga faktor alam. Kegiatan 

pembangunan dan perkembangan teknologi di berbagai bidang dapat 

menimbulkan dampak negatif maupun positif pada lingkungan, yaitu berupa 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berakibat pada penurunan 

kualitas lingkungan. Apabila pembangunan tidak memperhatikan kualitas 

lingkungannya tentu akan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem 

dan terjadi degradasi lingkungan seperti tanah longsor, erosi, sedimentasi, 

pencemaran air. Oleh sebab itu, tindakan untuk melestarikan lingkungan hidup 

sangat diperlukan dengan bantuan peran semua komponen masyarakat. 

Kualitas kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan dapat 

dikatakan masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

pada hasil studi tahun 2012 yang menempatkan Indeks Perilaku Peduli 

Lingkungan (IPPL) masyarakat masih berada di angka 0,57 dari angka mutlak



2 
 

 
 

satu. Indeks ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia belum sadar akan 

pentingnya peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari Teddy (2013) dilansir 

Beritasatu.com.  

Menghadapi tantangan lingkungan hidup di bumi pada masa yang akan 

datang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup sejak tahun 2005 membuat program yang menitikberatkan 

pada Pendidikan Lingkungan Hidup, yakni Adiwiyata. Program Adiwiyata 

merupakan suatu program Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk 

menambah pengetahuan dan kesadaran warga sekolah akan pentingnya peduli 

terhadap lingkungan sekitar sehingga nanti akan terbentuk suatu karakter peduli 

lingkungan di masa yang akan datang. Program adiwiyata fokus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Menurut Widaningsih (2010:87) secara formal 

pendidikan lingkungan hidup menjadi alternatif yang rasional untuk memasukkan 

pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum. Pendidikan lingkungan hidup 

menjadi faktor penting untuk menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan 

hidup dan juga menjadi sarana penting dalam menghasilkan sumber daya manusia 

yang nantinya mampu melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Susy (2011:3)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  program  adiwiyata 

terletak pada dua prinsip dasar yaitu “prinsip partisipatif dan berkelanjutan”. 

Prinsip partisipatif artinya semua komunitas di sekolah terlibat dalam keseluruhan 

manajemen sekolah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

sesuai tanggung jawab serta peran. Prinsip berkelanjutan memiliki makna bahwa 

seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara 
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komprehensif. Program Adiwiyata dapat terwujud apabila terdapat kerjasama 

antar warga sekolah dalam menanamkan nilai karakter pada diri siswa. 

Pendidikan karakter memiliki makna sebagai the deliberate use of all 

dimensions of school life to foster optimal character development. Hal ini berarti: 

untuk mendukung perkembangan karakter pada peserta didik, seluruh komponen 

yang terdapat di sekolah harus dilibatkan, yaitu proses pembelajaran (the process 

of instruction), meliputi isi kurikulum (the content of the curriculum), kualitas 

hubungan (the quality of relationship), penanganan mata pelajaran (the handling 

of discipline) Andrianto (2011:91-92). Pada umumnya fokus pendidikan karakter 

terdapat pada pembentukan keteladanan, penciptaan lingkungan, pembiasaan 

melalui berbagai tugas dan kegiatan yang diterapkan oleh guru. Oleh sebab itu, 

apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh siswa mampu membentuk karakter 

mereka Mulyasa (2011:9).  

Menurut Budimansyah (2010:2) yang menyatakan bahwa: “Walaupun 

telah diselenggarakan melalui berbagai upaya, pembangunan karakter bangsa 

Indonesia belum terlaksana secara optimal dan belum berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter yang baik (good character) ”. Hal ini dipertegas oleh hasil 

penelitian Chou, Tu dan Huang (2013:62) yang menyatakan bahwa “Morality and 

character is one of the most important tenets of education”. Lebih lanjut Chou et 

al (2013:62) menjelasakan bahwa guru sebaiknya melakukan refleksi terhadap 

hasil yang diperoleh siswa dari setiap pembelajaran yang berhubungan dengan 

pendidikan karakter di sekolah, seperti di jelaskan: “Character education in 

Chinese society involves much reflection. Reflection includes deep thinking and 

consideration of learning. Teachers must therefore reflect on what they have 
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learned and what they would themteach”. Nilai-nilai karakter yang diajarakan di 

sekolah antara lain : Toleransi, Religius, Jujur, Disiplin, Kerja Keras, Mandiri, 

Kreatif, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Cinta Tanah Air, Semangat Kebangsaan, 

Menghargai Prestasi, Gemar Membaca, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, 

Gemar Membaca, dan Tanggung Jawab. Samani & Hariyanto (2012:52) 

Karakter mandiri merupakan salah satu hal yang harus muncul pada diri 

peserta didik. Kemandirian belajar dapat dilihat dari ada atau tidak kesempatan 

yang diberikan kepada peserta didik dalam menentukan tujuan pembelajaran, 

memilih cara dan media belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan 

menentukan cara, alat, dan kriteria evaluasi hasil belajar. Menurut Rusman 

(2012:359) kemandirian belajar diberikan kepada peserta didik dengan maksud 

agar peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan 

mendisiplinkan dirinya sendiri sehingga mampu mengembangkan kemampuan 

belajar. Peserta didik perlu memilki sikap mandiri karena hal tersebut merupakan 

ciri dari kedewasaan orang terpelajar. 

Hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2018 di 

SDN Lowokwaru 2 Malang, sekolah tersebut sangat mengedepankan tingkat 

kemandirian siswa. Salah satu contoh dalam menanamkan sikap mandiri yaitu 

melalui membuang sampah berdasarkan jenis sampah tersebut, mengurangi 

sampah plastik dengan membawa bekal makanan sendiri, mencuci bekal makanan 

setelah selesai makan, mendaur ulang sampah plastik untuk dijadikan hiasan 

dinding kelas, penghematan energi listrik dengan mematikan lampu di siang hari 

dan setiap selesai upacara kepala sekolah tidak lupa mengingatkan siswa untuk 

mengambil sampah yang berada di sekitar sekolah lalu membuang ke tempat 
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sampah. Guru kelas juga berusaha menanamkan rasa cinta lingkungan dan 

karakter mandiri ke dalam proses belajar mengajar. Seperti membuat poster 

mengenai lingkungan hidup, membuat karya dari sampah daur ulang, terdapat 

pula jadwal piket menyiram tanaman yang ada di depan kelas.  

Uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

menganalisis mengenai penanaman karakter mandiri melalui kegiatan adiwiyata 

dengan judul “Analisis kegiatan Adiwiyata Dalam Menanamkan Karakter 

Mandiri Pada Siswa SDN Lowokwaru 2 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Adiwiyata dalam menanamkan karakter 

mandiri di SDN Lowokwaru 2 Malang ? 

2. Bagaimana tingkat kemandirian warga sekolah sebelum SDN Lowokwaru 

2 menjadi sekolah adiwiyata dan sesudah menjadi sekolah Adiwiyata ? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi sekolah dalam menanamkan karakter 

mandiri melalui kegiatan Adiwiyata ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan Adiwiyata di SDN Lowokwaru 2 

Malang. 
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2. Mendiskripsikan tingkat kemandirian warga sekolah sebelum SDN 

Lowokwaru menjadi sekolah adiwiyata dan sesudah menjadi sekolah 

Adiwiyata. 

4. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi sekolah dalam menanamkan 

karakter mandiri melalui kegiatan Adiwiyata. 

D. Fokus Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dengan judul “Analisis Kegiatan Adiwiyata 

Dalam Menanamkan Karakter Mandiri Pada Siswa SDN Lowokwaru 2 Malang”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2018/2019 untuk mengetahui 

pelaksanaan kegiatan Adiwiyata dalam menanamkan karakter mandiri yang akan 

dijabarkan ke dalam 4 komponen penting yakni : 

Progam Adiwiyata yang dirancang sekolah dalam menanamkan karakter mandiri, 

Kurikulum berwawasan lingkungan, Kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, 

dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak. Oleh sebab itu 

manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teorotis dan manfaat 

praktis yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi pemikiran 

terutama dalam bidang kegiatan Adiwiyata di sekolah dasar guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai kegiatan Adiwiyata dalam menanamkan karakter 

mandiri di sekolah dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sekolah sebagai bahan evaluasi mengenai 

penanaman karakter mandiri melalui kegiatan Adiwiyata. 

b. Bagi peneliti  

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya 

penanaman karakter mandiri melalui kegiatan Adwiyata sejak berada 

dibangku sekolah dasar. 

c. Bagi Dinas Pendidikan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan terkait dengan sekolah adiwiyata. Digunakan pula sebagai acuan 

dalam memperbaiki kebijakan sekolah adiwiyata. 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara  formal  pendidikan  lingkungan  hidup dapat menjadi salah  satu 

jalan keluar yang rasional  untuk  memasukkan  pendidikan  lingkungan  

ke  dalam  kurikulum pembelajaran. Pendidikan lingkungan  hidup  

merupakan faktor  penting keberhasilan  dalam pengelolaan  lingkungan  

hidup  dan  juga  menjadi  sarana  penting  dalam menghasilkan  sumber  

daya  manusia  yang  dapat  menjalankan  prinsip  pembangunan  

berkelanjutan  Yustina (2006:  55). pendidikan lingkungan merupakan 

suatu proses yang memiliki tujuan yaitu membentuk perilaku, nilai, dan 

kebiasaan untuk menghargai lingkungan hidup Wirakusumah (2010).  
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Pernyataan dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Adiwiyata adalah suatu tempat atau yang ideal dan strategis, karena di 

dalamnya terjadi interaksi secara kondusif untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik. 

2. Zaenul Fitri (2012:20) menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan

usaha yang mendidik dalam sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang

menjadi ciri khas pada suatu individu. Samani dan Hariyanto (2012:45)

berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan proses membentuk

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan Karakter dapat

diartikan sebagai pendidikan yang mengajarkan kebiasaan cara berpikir

dan berperilaku yang nantinya akan membantu individu untuk hidup dan

bekerja sama dalam kehidupan sosial mereka dan memudahkan untuk

membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Wiyani (2013:28) mengungkapkan bahwa kemandiriran adalah

kemampuan dalam mengambil pilihan dan menerima konsekuensi yang

menyertainya. Kemandirian tersebut terwujud jika anak-anak mampu

menggunakan pikirannya sendiri dalam mengambil keputusan. Dapat

disimpulkan bahwa kemandirian adalah pola pikir anak dalam mengambil

keputusan dan kemampuan untuk menentukan pilihan dan menerima

konsekuensi yang menyertainya.


