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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut UU RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dalam semua benda, daya keadaan dan makhluk 

hidup, termasuk masia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup yang lain. Sedangkan menurut Nugraha (2009) lingkungan adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi 

perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak 

langsung, lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan 

abiotik.  

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia bernapas 

memerlukan udara lingkungan sekitar. Aktivitas manusia adalah salah satu 

unsur yang menentukan kualitas lingkungan hidup. Istilah ‘lingkungan’ 

dan ‘lingkungan hidup’ atau ‘lingkungan manusia’ seringkali digunakan 

silih berganti dalam pengertian yang sama. Apabila lingkungan hidup 

dikaitkan dengan hukum atau aturan pengelolaannya, batasan wilayah 

wewenang pengelolaan dalam lingkungan tersebut harus jelas. Secara 

khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk 

menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup segenap makhluk hidup di bumi menurut Nugraha (2009:4). 
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Menurut Nugraha (2009:4) Lingkungan yang terdiri atas sesama 

manusia disebut juga sebagai ligkungan sosial. Lingkungan sosial dapat 

membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk 

kepribadian seseorang. Lingkungan hidup dapat di artikan sebagai berikut: 

(1) Daerah tempat sesuatu makhluk hidup berada, (2) Keadaan atau 

kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup, (3) Keseluruhan keadaan 

yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup, yang 

utama yaitu kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup 

yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan 

makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dan yang kedua gabungan dari 

kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu 

makhluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas makhluk hidup. 

Menurut Akpan et al. (2003) menyatakan konsep dasar dalam 

membentuk perilaku peduli lingkungan dibutuhkan tiga unsur, yaitu faktor 

institusional, strategi pendidikan, serta pengetahuan dan nilai. Ketiga 

faktor tersebut berkaitan satu dan yang lainnya. Faktor institusi 

berhubungan dengan kebijakan politik, ketersediaan dana dan fasilitas 

yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Strategi pendidikan adalah 

salah satu hasil dari kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan nilai yang nantinya akan mempengaruhi perilaku peduli 

lingkungan. Salah satunya adalah progam Adiwiyta.  

Program Adiwiyata adalah program yang komprehensif melibatkan 

semua stakeholders baik di sekolah dan masyarakat untuk membantu 

meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya para siswa. Menurut 
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Permendikbud Adiwiyata Nomor 5 Tahun 2013 tujuan program yang 

hendak dicapai dijabarkan dalam empat komponen utama, yaitu: (1) aspek 

kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; (2) aspek kurikulum 

sekolah berbasis lingkungan; (3) aspek kegiatan sekolah berbasis 

partisipatif; dan (4) aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung 

sekolah yang ramah lingkungan. Komponen 1 dan 2 merupakan 

kewenangan dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sedangkan komponen 3 dan 4 merupakan kewenangan dan kebijakan 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

Adiwiyata dilaksanakan dalam dunia pendidikan pada saat sekolah 

mengajukan diri untuk menjadi sekolah Adiwiyata setelah mendapat 

kunjungan dari pemerintah dan bimbingan. Sekolah yang mengajukan diri 

sebagai sekolah Adiwiyata memiliki tujuan agar dapat membantu dalam 

pelestarian lingkungan, salain itu dapat menciptakan manusia yang peduli 

terhadap lingkungan. Sudah banyak sekolah yang mengajukan diri sebagai 

sekolah Adiwiyata termasuk di Kota Malang.  

Dengan adanya program pemerintah mengenai sekolah adiwiyata, 

peneliti melihat bahwa sekolah yang sesuai adalah SDN Kauman 1 

Malang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang 

telah dilakukan oleh peneliti sehingga tertarik pada sekolah tersebut. 

Program Adiwiyata di sekolah tersebut terlihat dari banyaknya tanaman 

dan tumbuh-tumbuhan hijau yang ada di sekolah, serta kebersihan 

lingkungan yang terjaga dengan adanya tempat sampah yang sesuai 

dengan jenis tempat sampahnya yaitu organik dan non organik.  
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Selain itu sekolah ini juga memiliki visi dan misi yang menarik. 

Salah satu visinya yaitu berbudaya lingkungan, peserta didik dapat belajar 

dan berkreasi di lingkungan sekolah. Untuk  membudayakan lingkungan di 

sekolah, guru membiasakan peserta didik mulai dini untuk melindungi, 

merawat, dan menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya misi dari sekolah 

ini yang menarik mengenai lingkungan yaitu mencegah terjadinya 

pencemaran lingkungan serta berprinsip hidup 5R (Reduce, Reuse, 

Recycle, Replace, dan Replant). Jadi, di sekolah guru memiliki cara untuk 

mencegah pencemaran lingkungan dan melestarikan lingkungan yang ada 

di sekolah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, mendaur 

ulang, mengganti, dan menanamkan kembali. Peserta didik, guru, serta 

semua warga sekolah diajarkan untuk ramah lingkungan dan mencintai 

lingkungan. Baru-baru ini ada program yang diadakan dari Kota Malang 

yaitu Green School Festival (GSF) dimana setiap sekolah berlomba dan 

berbenah untuk berpartisipasi. Kegiatan yang menarik dan bagus untuk 

SDN Kauman 1 Malang karena sudah menjadi sekolah Adiwiyata dengan 

begitu akan ikut berperan serta dalam program tersebut. 

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, peneliti ingin 

melakukan penelitian bagaimana terlaksananya program sekolah berbasis 

lingkungan di SDN Kauman 1 Malang dengan judul “Analisis Program 

Sekolah Berbasis Lingkungan dan Pembelajaran Berbasis Ramah 

Lingkungan di SDN Kauman 1 Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul suatu rumusan 

masalah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah program-progam sekolah berbasis lingkungan? 

2. Bagaiamanakah upaya yang dilakukan guru dan peserta didik dalam 

melaksanakan program-program sekolah berbasis lingkungan? 

3. Bagaimanakah kendala yang terjadi dalam program-program sekolah 

berbasis lingkungan? 

 

C. Tujuan Peneliti 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan progam-progam sekolah berbasis lingkungan. 

2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dan peserta didik dalam 

melaksanakan program-program sekolah berbasis lingkungan. 

3. Mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam program sekolah 

berbasis lingkungan. 

 

D. Manfaat Peneliti 

Setelah penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini nantinya supaya dapat memberikan informasi 

mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai progam sekolah 

berbasis lingkungan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui serta sebagai 

bahan evaluasi terhadap pemanfaatan lingkungan di sekolah pada 

progam sekolah Adiwiyata, Green School Festival (GSF), dan 

pembelajaran berbasis ramah lingkungan. 

b. Bagi peneliti 

Peneliti ini dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang 

pentingnya pemanfaatan lingkungan di sekolah pada progam 

sekolah Adiwiyata, Green School Festival (GSF), dan 

pembelajaran berbasis ramah lingkungan 

 

E. Batasan Penelitian 

Dalam pembahasan ini, penulis ingin lebih membatasi dan 

menegaskan istilah-istilah yang akan terdapat pada penulisan skripsi ini. 

Hal ini disebabkan untuk semakin mempermudah pembaca dalam 

memahami dan mencerna dengan jelas apa istilah yang dikemukakan oleh 

penulis. Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai progam sekolah 

yang berbasis lingkungan.  
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Sekolah merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari siswa, 

guru, kepala sekolah, dan tata usaha dan karyawan yang di dalamnya 

merupakan salah satu medium efektif bagi pembelajaran dan penyadaran 

warga sekolah. Agar individu-individu, mulai dari guru, murid, dan pekerja 

terlibat dalam upaya menghentikan laju kerusakan lingkungan yang 

disebabkan tangan manusia. (KLH, 2005) 

Dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan 

Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga 

sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup maka pada tanggal 21 

Februari 2006 telah dicanangkan progam Adiwiyata.  

 

F. Definisi Operasional  

Persepsi atau tanggapan setiap orang berbeda-beda, maka dari itu 

diperlukan adanya definisi kata-kata kunci tersebut sebagai berikut: 

1. Program sekolah berbasis lingkungan adalah kegiatan-kegiatan 

sekolah yang menerapkan perancaan progam mengenai lingkungan. 

Dimana peserta didik tidak hanya dapat belajar ilmu pengetahuan saja. 

Tetapi juga dapat belajar yang mengkaitkan dengan lingkungan. 

Supaya peserta didik mampu memahami, menjaga, dan merawat 

lingkungan sekitanya. 

2. Pembelajaran berbasis ramah lingkungan adalah pembelajaran yang 

mengajarkan peserta didik mengenai lingkungan dan makhluk hidup. 

Pembelajaran ini merupakan interaksi antara manusia dengan alam.  

Peserta didik nantinya mampu menjadi manusia yang peduli dan peka 
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terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Dapat memanfaatkan 

lingkungan sesuai dengan tujuan yang benar. 

 

 


