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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Lingkungan Hidup 

a. Pengertian lingkungan hidup 

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 manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain”. 

 

Kegiatan pembangunan dan pesatnya kemajuan teknologi di 

berbagai bidang telah dan akan terus menimbulkan dampak positif 

maupun dampak negatif pada lingkungan, yaitu berupa pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berakibat pada 

penurunan kualitas atau degradasi lingkungan. Kegiatan pembangunan 

terjadi pada berbagai sektor industri, pertanian, perikanan, peternakan, 

perkebunan, pariwisata, kesehatan, pertambangan, perumahan, 

perdagangan dan transportasi. Menurut Imam (2003) Kegiatan-kegiatan 

tersebut diperkirakan akan dan telah mempengaruhi kelestarian 

lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan apabila tidak memperhatikan 

kualitas lingkungan tentunya akan mengakibatkan terganggunya 

keseimbangan ekosistem dan terjadinya degradasi lingkungan seperti 

tanah longsor, erosi, sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan
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kritis, pencemaran tanah, air dan udara, abrasi pantai, instrusi air 

asin, serta penurunan debit air permukaan dan air tanah. 

Dapat disimpulkan mengenai lingkungan hidup yaitu pengetahuan 

dasar tentang bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bagaimana 

manusia berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan, lingkungan 

hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, manusia 

menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup. Kehidupan manusia 

juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup, tempat untuk 

tinggal. Dengan demikian, lingkungan hidup sangat penting bagi 

keberlangsungan hidup manusia. 

 

b. Pendidikan lingkungan hidup 

Pendidikan lingkungan hidup menurut Pamuti, Bobby, dan 

Djarkasi dalam Muslicha (2014) merupakan pengetahuan, kajian, bahan 

materi yang berupaya untuk mendidik murid untuk memahami dan 

mempraktikkan langsung cara penanganan masalah-masalah lingkungan 

yang selama ini menjadi permasalahan dunia.  

Sedangkan menurut Barlia dalam Aripin (2017) pendidikan 

lingkungan hidup adalah harus mendidik individu- individu yang 

responsif terhadap laju perkembangan teknologi, memahami masalah, 

dan berketerampilan siap guna yang produktif untuk menjaga dan 

mempertahankan kelestarian alam. Pendidikan lingkungan hidup ini 

sangat penting dan tepat dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap tentang kepedulian lingkungan kepada manusia. Selain itu 
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dengan adanya pendidikan lingkungan hidup dapat menyelesaikan 

masalah yang ada di lingkungan sekitar.  

Sementara itu, menurut UNESCO dalam Rumanta (2018:14) 

Pendidikan Lingkungan Hidup pada Deklarasi Tbilisi bahwa Pendidikan 

Lingkungan Hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi 

manusia di dunia yang sadar dan peuli terhadap lingkungan total 

(keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan 

masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah 

laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu 

maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah 

lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan 

lingkungan hidup adalah upaya untuk mengubah perilaku dan sikap 

manusia yang dilakukan oleh pihak atau elemen masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran 

masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan 

lingkungan yang dapat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam 

upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan 

generasi sekarang dan yang akan datang.  

 

c. Macam-macam lingkungan hidup 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
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benda dan keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusi dan 

perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya. 

Menurut L.L. Bernard dalam Rumanta (2018:1.25) Sesuai dengan 

pengertian lingkungan hidup tersebut, untuk mencari pola pengelolaan 

yang sudah ditentukan, dapat diketahui tentang adanya pembagian 

lingkungan hidup atas empat macam. 

1) Lingkungan fisik (anorganik). Lingkungan yang terdiri dari gaya 

kosmik dan isigeogrfis: tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak, 

dan sebagainnya. 

2) Lingkungan biologi (organik), yaitu segala sesuatu bersiat biotis 

3) Lingkungan sosial, terdiri dari: 

a) Fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil seperti peralatan, 

senjata, mesin, gedung, dan sebagainya 

b) Biososial manusia dan bukan manusia adalah manusia dan 

interaksi tehadap sesamanya dan hewan beserta tumbuhan 

domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang 

berasal dari sumber organik 

c) Psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabitat batin 

manusia, seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan; hal ini 

terlihat dari kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain 

d) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 

institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat 
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Pakar lingkungan yang lain, hanya memberikan tiga macam 

pembagian lingkungan hidup, yaitu lingkungan, menurut Rumanta 

(2018:1.26) : 

1) Fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu yang bersifat 

benda mati seperti: air, sinar, gedung, dan lainnya 

2) Biologis (biologocal environment), yaitu segala sesuatu yang bersifat 

organis, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya 

3) Sosial (social environment), yaitu antara manusia satu dengan yang 

lainnya atau dengan siapa manusia menjalin hubungan pergaulan.  

Menurut Rumanta (2018:1.26) dapat dilihat dari proses 

terbentuknya, lingkungan hidup di bagi ke dalam 3 macam, yaitu 

lingkungan hidup lami, lingkungan hidup bantuan, dan lingungan hidup 

sosial. 

1) Lingkungan Hidup Alami 

Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentukan 

alam yang terdiri dari beberapa sumber alam dan ekosistem beserta 

komponennya, baik fisik, biologis, maupun berbagai proses alamiah 

yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam 

mendukung kehidupan. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis 

karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi, 

semua proses yang terjadi di dalam lingkungan alami terjadi dengan 

sendirinya dan dalam keadaan tetap seimbang. Contoh lingkungan 
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hidup alami, adalah hutan primer, dimana segalah kehidupan dan 

isinya belum terkena campur tangan manusia. 

 

2) Lingkungan Hidup Buatan  

Lingkungan hidup buatan adalah buatan manusia yang di 

bangun dengan bantuan teknologi sederhana dan modern. Kebutuhan 

hidup manusia yang semakin bertambah mempengaruhi manusia 

untuk mengubah lingkungan hidup alami sehingga dapat 

dimanfaatkan. Lingkungan hidup buatan kurang beraneka ragam 

karena keberadaannya selalu disamakan dengan kebutuhan manusia. 

Lingkungan hidup buatan pada akhirnya dapat merusak 

keseimbangan, kelarasan, dan kelestarian yang semuanya terdapat 

dalam lingkungan alam. Hukum yang terdapat di alam mulai 

terganggu yang menghilangkan hakikat pokok kehidupan yang 

saling tergangtung dan terkait.  

 

3) Lingkungan Hidup Sosial  

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi 

sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial terjadi interaksi, 

baik antar individu, individu dengan masyarakat, individu dengan 

budaya, maupun antar kelompok masyarakat. Lingkungan hidup ini 

dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan 

perilaku manusia sebagai makhluk sosial. 
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Dengan adanya proses saling mempengaruhi antara mahkluk hidup 

dalam suatu lingkup kehidupan (lingkungan hidup) yang tersusun secara 

teratur tersebut, dikenal dengan ekosistem. Ekosistem atau proses 

interaksi ini disebabkan dari masing-masing setiap individu mahkluk 

hidup yang menempati dalam satu ruang atau tempat, dalam hal ini setiap 

individu tersebut berusaha menjaga dan mempertahankan eksistensi dan 

fungsinya. Ragkaian proses tersebut kemudian menjalain rantai makanan 

selama terdapat keteraturan fungsi dan interaksi, maka proses di dalam 

ekosistem akan tetapi terkendali, sehingga keseimbangan akan tetap 

terjaga. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian dan penjelasan yang 

sudah tertulis bahwa macam-macam lingkungan hidup banyak sekali 

jenisnya dari satu pendapat ke pendapatan yang lain ada yang sama juga 

berbeda. Yang peneliti tangkap dari keseluruhan ada tiga unsur yaitu 

yang pertama lingkungan alami yang semua terdapat dari alam, kedua 

lingkungan buatan yang sudah tercampur dengan tangan makhluk hidup, 

dan yang ketiga lingkungan sosial yang ada di bangun dengan sesama 

makhluk hidup yang ada di bumi ini. 

 

d. Dasar-dasar pendidikan lingkungan hidup 

Dalam pendidikan apalagi mengenai lingkungan hidup, pastinya 

dalam pengembangan atau pelaksaannya mempunyai aturan atau dasar-

dasar yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Pada Deklarasi Tbilisi dalam 
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Rumanta (2018:1.7) mendemontrasikan bahwa pendidikan lingkungan 

hidup haruslah memenuhi prinsip-prinsip berikut: 

1) Mempertimbangkan lingkungan alami dan buatan, besifat teknologi 

dan sosial (ekomoni, politik, kultural, historis, moral, estetika)  

2) Merupakan proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang 

hidup, dimulai pada jaman prasekolah sampai pendidikan formal 

maupun nonformal 

3) Mempunyai pendekatan bersifat interdisipliner, dengan 

menarik/mengambil isi yang spesifik dari masing-masing disiplin 

ilmu  

4) Meneliti (examine) isu lingkungan yang utama dari sudut pandang 

lokal, nasional, regional, dan internasional, sehingga peserta didik 

dapat menerima mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis 

yang lain 

5) Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi 

lingkungan yang potensial, dengan memasukkan pertimbangan 

perspektif historinya 

6) Menunjukkan nilai dan pentingnya kerja sama lokal, nasional, dan 

internasional untuk mencegah dan memecahkan maslah lingkungan 

7) Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan aspek 

lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan  

8) Memberikan peran kepada peserta didik untuk merencanakan 

pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka 
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untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari 

keputusan tersebut 

9) Menhubungkan (relate) kepekaan terhadap lingkungan, 

pengetahuan, keterampilan untuk memecahkan masalah dan 

klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi tahun-tahun 

pertama diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan 

lingkungan terhadap lingkungan tempat manusia hidup 

10)  Membantu peserta didik untuk menemukan (discover) gejala-gejala 

dan penyebab dari masalah lngkungan 

11)  Memberi tekanan mengenai masalah lingkungan sehingga mampu 

untuk berpikir secar kritis dengan keterampilan untuk memecahkan 

masalah 

12) Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning 

environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran dengan 

kegiatan yang praktis dan memberikan pengalaman secara langsung 

(first – hand experince). 

Dari pengertian diatas mengenai dasar-dasar pendidikan lingkungan 

hidup, sebagai masyarakat harus mematuhi prinsip-prinsip yang sudah 

dituliskan dengan sesuai. Itu merupakan upaya untuk mengubah perilaku 

dan sikap yang dilakukan oleh pihak atau masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya nilai lingkungan dan permasalahan yang 

ada dilingkungan, untuk dapat menggerakan masyarakat berperan aktif 
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dalam upaya membentuk pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk 

masyarakat sekarang ini dan juga yang akan datang. 

 

e. Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup 

Menurut Rumanta dkk (2018:1.5) mengemukakan bahwa 

Pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan 

kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta 

memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut melaksanakan 

pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, 

mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas 

hidup. Sesuai dengan tujuan pendidikan lingkungan hidup maka kebijkan 

pendidikan lingkungan hidup di Indonesia disusun untuk menciptakan 

iklim yang mendorong semua pihak agar berperan dalam pengembangan 

lingkungan hidup untuk pelestarian lingkungan hidup.  

Secara umum fokus dan tujuan pendidikan lingkungan hidup 

menurut Stapp dkk dalam Muslicha (2015:112) adalah membuat 

masyarakat lebih sadar akan isu lingkungan, memahami tanggung jawab 

manusia dan perannya untuk lingkungan, serta membangun sikap dalam 

pelestarian lingkungan dan kemampuan untuk memecahkan masalah 

lingkungan. Inti tujuan dari pendidikan lingkungan adalah tentang 

pemahaman dan sikap. 
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Dari penjelesan yang telah dipaparkan dapat kita ketahui tujuan 

dari lingkungan hidup itu sendiri sangat penting. Pendidikan lingkungan 

hidup merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk membantu peserta 

didik dalam memahami lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan 

dengan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan sikap tanggu 

jawab serta peduli terhadap lingkungan hidup. Selain itu dapat membantu 

manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidup. Pendidikan 

lingkungan hidup juga merupakan dasar-dasar pendidikan dalam 

memechkan masalah lingkungan hidup yang ada di sekita kita. 

 

f. Pengelolaan lingkungan  

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan 

sumber daya, namun yang mempuny ciri khas yaitu merupakan upaya 

terpadu pelestarian fungsi limgkungan hidup yang meliputi kebijakan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana 

yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip pengelolaan 

lingkungan suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan empat 

indikator POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, 

menurut Asdak (2004). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1) Planning atau Perencanaan 

Adalah kegiatan perencanaan yang disusun dalam rangka 

pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah. 
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Mencakup kegiatan perencanaan dalam rangka pengelolaan 

lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah. Perencanaan 

Pemerintah yang matang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan 

publik yang baik bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. 

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang kurang lebih 

berhubungan (termasuk keputusan tidak berbuat) yang dibuat badan-

badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-

bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah 

yang di dalamnya terkandung konflik antara kelompok masyarakat.  

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2005) kebijakan publik 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu.  

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan suatu wilayah 

haruslah dilakukan secara efektif dan efisien, dalam arti masing-

masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik 

dan bertanggung jawab. 

3) Actuating (Pelaksanaan) 

Pada tahap pelaksanaan, program yang dirancang terdiri dari: 

optimatisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dorongan 

pelaksanaan konservasi sumberdaya alam dalam penambangan, 

meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat. 

Pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dampak 

dari pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan 
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lingkungan amat berpotensi berakibat pada kerusakan lingkungan, 

akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Kegiatan pembangunan memang amat diperlukan untuk peningkatan 

kesejahteraan manusia, namun seharusnya pembangunan tersebut 

dilaksanakan secara berkelanjutan, mengacu pada kondisi alam, dan 

pemanfaatannya agar berwawasan lingkungan. 

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-

mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun swasta dan 

masyarakat juga sangat penting sekali peran sertanya dalam 

melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap 

orang mempunyai hak dan kewajiban ikut berperan serta dalam 

rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

g. Progam sekolah berbasis lingkungan 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dalam Baharudin (2013) 

untuk mencapai mendukung program sekolah berbasis lingkungan, maka 

ditetapkan 4 komponen program utuh dalam mencapai sekolah berbasis 

lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan, yaitu: 

1) Kebijakan berwawasan lingkungan 

2) Pelaksaan kurikulum berbasis lingkungan  

3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

4) Pengelolaan sarana ramah lingkungan  

Adanya komponen-komponen tersebut dapat mempermudah dan 

menunjang sekolah dalam melaksanakan program sekolah berbasis 



22 
 

 
 

lingkungan. Setiap komponen yang ada memiliki beberapa point penting 

untuk tercapainya program sekolah. Berikut ini adalah penjabaran point-

point dari setiap komponen: 

1)  Kebijakan berwawasan lingkungan 

Kebijakan berwawasan lingkungan sangat diperlukan dalam 

terlaksananya program lingkungan berbasis ramah lingkungan. 

Sekolah harus mampu memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. 

Berikut adalah kebijakan berwawasan lingkungan: 

a) Visi, misi dan tujuan sekolah yang terdapat dalam kurikulum 

memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

b) Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, 

pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

c) Mata pelajaran wajib atau mulok yang terkait PLH dilengkapi 

dengan Ketuntasan Minimal Belajar 

d) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdiri 

dari: kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran. 

Menambah kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. 

Tersedianya sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan 

sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan 

pengembangan mutu 
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2)  Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan 

      Untuk mencapai program sekolah berbasis lingkungan 

diperlukan adanya kurikulum mengenai lingkungan. Dengan begitu 

dapat mendukung terlaksanannya program sekolah. Berikut ini 

kurilum berbasis lingkunan:  

a) Melalukan penerpan dengan pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam pembelajaran 

b) Melakukan pengembangan isu lokal dan atau isu global sebagai 

materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan 

c) Melakukan pengembangan indikator dan instrumen penilaian 

pembelajaran LH 

d) Melakukan penyusunan rancangan pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan didalam kelas, laboraturium, maupun diluar 

kelas 

e) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 

programpembelajaran LH 

f) Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran LH 

g) Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam 

pemecahan masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

h) Memperoleh hasil karya nyata yang berkaitan dengan 

pelestarian fungsi LH,mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan LH 
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i) Melakukan penerapan pengetahuan LH yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah LH dalam kehidupan sehari-hari 

j) Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai 

cara dan media 

 

3)  Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

       Demi tercapainya kegiatan lingkungan berbasis partisipati 

dengan baik, maka diperlukan beberapa cara atau tahapan sebagai 

berikut ini:  

a) Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh 

warga sekolah 

b) Mampu memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah- 

kaidah perlindungan dan pengelolaan LH (dampak yang diakibatkan 

oleh aktivitas sekolah) 

c) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

d) Pengembangan kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

e) Mengikuti kegatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak 

luar 

f) Memanfaatkan nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup 

g) Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah 

(orang tua, alumni, media/ pers, dunia usaha, pemerintah, LSM, 
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Perguruan tinggi,sekolah lain) untuk meningkatkan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disekolah 

h) Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan 

untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

i) Menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup 

j) Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan 

pengelolaan LH 

 

4)  Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. 

Adanya pengelolaan sarana dapat mempermudah untuk merawat, 

menjaga, dan memberikan inovasi baru dalam memdukung sekolah 

rramah lingkungan. Berikut ini yaitu cara mengelola yang sesuai: 

a) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup di sekolah 

b) Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran 

lingkungan hidup disekolah 

c) Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan 

d) Mengelola dan memelihara fasilitas sanitasi sekolah 

e) Penggunaan listrik, air dan ATK secara efisien 

f) Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah 

lingkungan 

Sesuai dengan program sekolah dengan tujuan untuk menjadikan 

sekolah yang ramah akan lingkungan diharapkan mampu mewujudkan 

warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya pelaksaan 
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola 

sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang 

meliputi kebijakan sekolah yang ingin mewujudkan sekolah yang 

berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung 

ramah lingkungan. 

 

B. Adiwiyata 

a. Pengertian Adiwiyata 

 Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2011) Kata Adiwiyata 

berasal dari kata Sansekerta. “adi” bermakna : besar, agung, baik,sempurna. 

“Wiyata” bermakna : tempat dimana seseorang mendapat ilmu pengetahuan, 

norma. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat 

yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan 

berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju 

terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita‐cita 

pembangunan berkelanjutan. Sekolah yang melaksanakan progam 

Adiwiyata menjadi bagian dari kelompok manusia yang peduli dan 

berbudaya terhadap lingkungan. Melalui progam Adiwiyata tersebut 

lingkungan yang ada dapat terawat dengan baik serta dapat memberikan 

pengetahuan kepada manusia serta memberikan etika bagaimana 

menyikapi lingkungan yang ada. 

Menurut Kementerian Lingkungn Hidup (2011) sekolah Adiwiyata 

bercirikan sekolah yang bersih, teduh, efisien dalam penggunaan kertas, 

air dan listrik. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 jumlah 
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sekolah Adiwiyata di seluruh Indonesia berjumlah 7.278 sekolah yang 

menyebar di seluruh provinsi di Indonesia dari sekolah umum, sekolah 

kejuruan dan madrasah. Beberapa sekolah Adiwiyata mendapatkan 

penghargaan tingkat ASEAN sebagai sekolah yang ramah lingkungan 

(ASEAN Eco School Award).  

 Dapat disimpulkan dari pengertian adiwiyata adalah sekolah yang 

dapat membawa perubahan dan menuju kebaikan yang lebih maju 

dalam melestarikan budaya serta lingkungan hidup. Dimana semua 

warga masyarakat dapat berperan aktif dalam hal tersebut. Apalagi jika 

diadakan dalam program di sekolah-sekolah sangat mendung untuk 

melestarikan lingkungan. Peserta didik sejak dini diajarkan untuk 

melindungi dan merawat lingkungan yang ada di sekitar. Selain itu 

dapat merawat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. 

 

b. Tujuan Program Adiwiyata 

Setiap kegiatan atau progam yang dibuat dan dilaksanakan baik 

oleh lembaga maupun lembaga non-negara pastinya memiliki sebuah 

tujuan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2011:3) Tujuan 

program adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung 

jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

Dari tujuan progam Adiwiyata tersebut menunjukkan bahwa 

progam Adiwiyata sangat memperhatikan pengaruh dan etika terhadap 
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui warga sekolah 

untuk mendukung pembangunan masa yang akan datang, menurut 

Kementerian Lingkungan Hidup (2011:3). 

Dari tujuan program adiwiyata yang sudah dijelaskan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa diadakannya program tersebut dan mempunyai tujuan 

yang pasti suapaya dapat mewujudkan sekolah yang asri dan ramah 

lingkungan, sekolah yang peduli dan berdudaya lingkungan untuk 

sekolah serta semua warga yang ada di sekolah. Dapat menambah ilmu 

pengetahuan baru dan pengalaman baru mengenai lingkungan hidup. 

 

c. Prinsip Dasar Pelaksaan Program Adiwiyata 

 Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2011:4) pelaksanaan 

Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini: 

1) Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah 

yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.  

2) Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana 

dan terus menerus secara komprehensif. 

Dapat dilihat dari prinsip dasar pelaksanaan program adiwiyata 

sudah dijelaskan diatas yaitu ada dua hal. Yang pertama partisipasi 

menurut peneliti setiap guru, peserta didik, dan warga yang ada di 

sekolah itu sendiri harus ikut serta dalam melaksanakan kegiatan 

program tersebut. Saling terlibat dari awal perencanaan hingga proses 

yang dapat membuahkan hasil. Pastinya setiap guru, peserta didik, dan 
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warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda dalam melaksanakan 

tugas tersebut. 

Jika ada sesuatu hal yang dirasa kurang tepat, maka seseorang yang 

paham dan mengerti dapat membenarkannya. Sehingga meminimalisir 

kesalahan yang terjadi, jadi ada yang saling membantu. Yang kedua yaitu 

berkelanjutan menurut peneliti kegiatan yang dilakukan atau yang telah 

dilaksanakan pastinya harus sesuai dengan rencana yang sudah ada. Jika 

semua dirasa sudah sesuai diharapkan semua guru, peserta didik, dan 

warga sekolah dapat menjaga dan merawatnya secara terus. 

 

d. Komponen Adiwiyata 

 Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2011) Untuk dapat 

mencapai dan mewujudkan tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 

4 (empat) komponen dalam pelaksanaan program yang menjadi satu 

kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen 

tersebut adalah; 

1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan  

2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan  

3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif    

4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan  

 Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa dalam  

melaksanakan program adiwiyata dalam setiap sekolah pastinya 

mempunyai komponen-komponen dari pemerintah yang harus di 

lakukan agar dapat tercapainya tujuan itu sendiri dalam membangun, 
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menciptkan, mengubah sekolah menjadi lingkungan yang asri dan 

ramah lingkungan.  

C. Green School Festival (GSF) 

 GSF yang merupakan hasil inisiasi Dinas Pendidikan Kota Malang 

ini merupakan lomba lingkungan sehat antar-sekolah. Tahun 2018 ini sudah 

masuk tahun kelima. Pada GSF tahun ini, lomba yang diadakan menggunakan 

metode Participatory Eco-Education Appraisal. Artinya, metode pengelolaan 

lingkungan yang aktif dan kreatif. Penerapannya melibatkan seluruh elemen 

di sekolah. Ada dua hal yang dilombakan, yakni tentang Participatory Eco-

Education Appraisal dan pameran hijau mading 3D (tiga dimensi). Ada 

sebanyak 6 kategori lomba yang diadakan GSF kali ini. 

a. Sekolah dengan literasi teknologi informasi terbaik 

b. Sekolah dengan inovasi media pembelajaran lingkungan terbaik.  

c. Sekolah dengan eco-teknologi terbaik.  

d. Sekolah dengan pendidikan dan pembelajaran kesehatan terbaik.  

e. Sekolah dengan suporter terbaik. 

f. Sekolah terunik pilihan seluruh juri. 

 

D. Pembelajaran Ramah Lingkungan 

Pembelajaran ramah lingkungan merupakan usaha nyata manusia 

yang teratur dan terencana dalam menyelamatkan lingkungan hidup sebagai 

tempat tinggal dan mempertahankan hidup. Pembelajaran ramah lingkungan 

merupakan sebuah konsep interaksi antara manusia dengan alam. Pendidikan 

ramah lingkungan sangat penting untuk diterapkan dan diajarkan di 
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lingkungan sekolah dengan tujuan suapaya peserta didik nantinya mampu 

menjadi manusia yang peduli dan peka terhadap alam dan lingkungan 

sekitarnya. Pendidikan ramah lingkungan juga dapat membantu peserta didik 

dalam memperoleh pengertian dasar tentang bagaimana fungsi lingkungan 

serta bagaimana cara menjaga dan mengelolanya. 

Penerapan pendidikan ramah lingkungan di sekolah akan 

menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Sekolah ramah lingkungan 

akan menciptakan perilaku warga sekolah yang peduli terhadap alam dan 

lingkungannya. Perilaku ramah lingkungan merupakan perilaku untuk 

mengedepankan open spaces, penggunaan dan pengelolaan air bersih, 

pengolahan air hujan, teknologi hijau, penghematan sumber energi, dan 

penghijauan menurut Puspita (2013 :9).  

Sikap ramah lingkungan merupakan sikap positif setiap manusia 

terhadap lingkungan hidup yang berupa tindakan dalam perlindungan alam 

dan lingkungan yang memadai dan penghargaan tentang fungsi ekologi 

lingkungan hidup yang memberikan layanan pada manusia tanpa didominasi 

oleh pertimbangan ekonomi, yang mendorong eksploitasi lebih. Sikap ramah 

lingkungan terlihat pada kepedulian siswa terhadap lingkungan hidupnya 

sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah meurut 

Hidayati (2007: 7). 

Dari pemaparan mengenai pembelajaran ramah lingkungan diatas 

maka dapat diambil kesimpulan mengenai sekolah ramah lingkungan, yaitu 

sekolah yang di dalamnya terdapat pembelajaran, kegiatan dan program untuk 

mengelola serta melindungi lingkungan hidup dan dalam pelaksanaan 
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pembelajaran, kegiatan, program tidak menyebabkan kerusakan lingkungan 

hidup. 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

No. Judul Penelitian & Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. Analisis, Pemanfaatan 

Sumber Belajar Lingkungan 

Sekolah Pada Pembelajaran 

IPA Kelas III SDN Temas 

02 Batu 

a. Menganalisis 

program 

sekolah 

berbasis 

lingkungan  

 

a. Penelitian 

dilaksanakan di 

SDN Temas 02 

Batu  

b. Fokus 

penelitiannya 

yaitu 

lingkungan 

sekolah sebagai 

sumber belajar 

IPA untuk 

kelas III  

 

a. Sekolah 

memanfaatkan 

lingkungan 

disekitar sekolah 

untuk dijadikan 

sumber belajar 

peserta didik 

pada saat 

pembelajaran 

IPA. Supaya 

peserta didik 

dapat belajar 

secara langsung 

dengan alam dan 

melestarikan 

alam. 

2. Implementasi Pendidikan 

Lingkungan Hidup Dalam 

Program Adiwiyata Di SD 

Muhammadiyah Kleco 

Kotagede Yogyakarta  

a. Sekolah 

melaksanakan 

kurikulum 

berbasis 

lingkungan 

b. Sekolah 

mengajarkan 

untuk cinta 

lingkungan dan 

melestarikan 

lingkungan 

a. Penelitian 

dilaksanakan di 

SD 

Muhammadiya

h Kleco 

Kotagede 

Yogyakarta 

a. Implementasi 

pendidikan 

lingkungan hidup 

dalam program 

adiwiyata di SD 

Muhammadiyah 

Kleco Kotagede 

Yogyakarta 

memiliki liama 

tahapan pada saat 

pelakasanaannya. 

Pada saat 

pelaksanaanya 

memiliki banyak 

faktor pendukung 

dan terdapat juga 

aktor 

penghambat.  
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C. Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

Fokus Penelitian: Pelaksanaan Program Sekolah Berbasis 

Lingkungan dan Pembelajaran Berbasis Ramah Lingkungan 

di SDN Kauman 1 Malang 

UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Sarana dan Prasarana: sarana 

prasarana yang ada di sekolah 

sudah menunjang untuk 

melstarikan lingkungan 

Kondisi lapangan: sekolah yang berada di pusat kota dan memiliki lahan 

terbatas. Sekolah mampu mengatasi masalah tersebut. Sekolah yang hijau 

dan asri dengan banyaknya pepohonan dan tanaman hijau. 

Media Pembelajaran: banyaknya media 

yang disediakan disekolah untuk kelas 

maupun warga sekolah untuk dapat 

melestarikan lingkungan 

Teknik pegumpulan 

data: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

Teknis analisis data: 

1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Penyajian data  

4. Penarikan 

kesimpulan 

 

Kondisi Ideal: kesatuan ruang dalam semua benda, daya keadaan dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain 

Hasil 


