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SARI
Sari, Rizka Kartika. 2019. Kendala Siswa dalam Penyusunan Karya Tulis
Lingkungan Hidup Pada Program Sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 2 Talang
Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Suroso, M.Si.
Kata Kunci : Karya Tulis, Kendala, Lingkungan Hidup, Program Sekolah
Adiwiyata
Penilaian yang sudah dilakukan oleh Tim Adiwiyata pada Standar Evaluasi
Pencapaian Adiwiyata diperoleh hasil publikasi lingkungan hidup melalui berbagai
cara dan media masih rendah. Maka penelitian ini merupakan penelitian yang
difokuskan pada kendala siswa dalam penyusunan karya tulis lingkungan hidup
untuk publikasi sekolah pada program sekolah Adiwiyata. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui kendala – kendala siswa dalam penyusunan karya tulis
lingkungan hidup untuk publikasi sekolah dari aspek tahapan – tahapan dalam
menulis karya tulis.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
eksploratif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Talang
yang berjumlah 718 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling.
Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis data
menggunakan statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan kendala – kendala siswa dalam penyusunan
karya tulis lingkungan hidup terjadi pada semua tahap dalam menulis. Kendala pada
tahap penemuan topik atau ide yaitu siswa masih sulit dalam memperoleh ide
karena minat baca terhadap bacaan bertema lingkungan hidup yang masih rendah.
Kendala pada tahap pengumpulan bahan yaitu masih minimnya bahan atau
referensi yang digunakan siswa dalam penyusunan karya tulis lingkungan hidup.
Selanjutnya kendala pada tahap penyusunan karya yaitu masih minimnya
pengetahuan siswa terhadap konsep pembuatan sebuah karya tulis, sehingga masih
banyak sekali siswa yang tidak membuat karya tulis lingkungan hidup. Kendala
pada tahap penyuntingan yaitu kurangnya pengetahuan siswa mengenai struktur
dan bahasa dalam penyusunan karya tulis.
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi siswa agar dapat
meningkatkan dorongan dalam dirinya untuk membaca bacaan bertema lingkungan
hidup serta mempelajari tentang penyusunan sebuah karya tulis. Selain itu siswa
juga harus pandai-pandai dalam memanfaatkan bahan bacaan serta fasilitas dari
sekolah untuk menunjang kegiatan penyusunan karya tulis lingkungan hidup.
Kemudian disarankan untuk pihak sekolah seharusnya pihak sekolah mengadakan
pembimbingan atau pelatihan kepada siswa mengenai kepenyusunan karya tulis
serta memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton agar
pembelajaan mengenai struktuk dan kebahasaan (penggunaan EYD) dapat diterima
oleh siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemanasan global sebagai proses terjadinya bencana kehidupan dan
peradaban umat manusia yang pada saatnya akan mengantar alam semesta
kepada kehancuran. Namun setidaknya, kita punya kewajiban untuk berikhtiar
menyelamatkan lingkungan sebagai antisipasi untuk memperlambat laju
peningkatan suhu bumi ini. Upaya yang harus segera kita lakukan salah satunya
melalui proses pendidikan (Sriyono, 2011).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menandatangani

kesepakatan bersama

Nomor: Kep.07/ MENLH. 06/ 2005 dan Nomor: 05/ VI/ KB2005 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup pada tanggal 5
Juni 2005. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa
pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata pelajaran
yang telah ada (Ahmad, 2010).
Pelaksanaan program Adiwiyata memiliki prinsip yang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (2) tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa setiap orang
berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat. Sebagaimana untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
tersebut maka diselenggarakan program Adiwiyata.
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Dalam program Adiwiyata sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 4, program Adiwiyata berhak di ikuti
oleh Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah
Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas
(SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang berstatus negeri atau swasta yang
telah terakreditasi.
Adiwiyata memiliki makna yaitu 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. Program sekolah Adiwiyata akan
menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya
lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang
memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan
lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah (Sugiarti
dan Suroso, 2018).
Program sekolah Adiwiyata sudah banyak diterapkan di beberapa sekolah
baik sekolah jenjang dasar maupun menengah salah satunya di Kabupaten
Tegal. Namun, dari beberapa sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Tegal
yang masih menerapkan program Adiwiyata dan berjalan hingga saat ini yaitu
SMP Negeri 2 Talang. Dari beberapa sekolah di Kabupaten Tegal yang peneliti
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kunjungi selain SMP Negeri 2 Talang, yaitu SMP Negeri 5 Adiwerna, SMP
Negeri 2 Suradadi, dan SMA Negeri 1 Kramat yang awalnya menerapkan
program Adiwiyata saat ini sudah tidak berjalan dengan berbagai alasan. Alasan
SMP Negeri 5 Adiwerna dan SMA Negeri 1 Kramat sudah tidak melaksanakan
program Adiwiyata adalah karena terkendala dana. Tidak adanya dana
menyebabkan kepala sekolah dalam sementara waktu membuat keputusan tidak
menjalankan program Adiwiyata, karena menurutnya dana sangat penting dalam
program Adiwiyata misalnya untuk pembangunan green house, taman sekolah
dll. Sedangkan alasan SMP Negeri 2 Suradadi sudah tidak menjalankan program
Adiwiyata dikarenakan oleh faktor sumber daya manusianya. Di sini guru
pembina adiwiyata yang biasa menggerakkan program Adiwiyata di sekolah ini
sudah pindah mengajar dari SMP Negeri 2 Suradadi, sehingga menyebabkan
program Adiwiyata di SMP Negeri 2 Suradadi berhenti. Jadi, alasan peneliti
memilih SMP Negeri 2 Talang sebagai tempat penelitian karena program
Adiwiyata di sekolah ini masih berjalan dan ada beberapa permasalahan yang
dapat diangkat untuk diteliti lebih lanjut.
Eksisnya SMP Negeri 2 Talang menjadi sekolah Adiwiyata dikarenakan
giatnya warga sekolah khususnya guru dan kepala sekolah dalam menggerakkan
sekolah berwawasan lingkungan di SMP Negeri 2 Talang ini. Disamping giatnya
guru dan kepala sekolah dalam menggerakkan, sekolah Adiwitaya SMP Negeri
2 Talang juga mendapat dukungan dari pihak komite sekolah dan orang tua /
wali siswa. Selain faktor sumber daya manusianya, program Adiwiyata di SMP
Negeri 2 Talang juga didukung dengan dana yang ada. Dana tersebut berasal dari
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dana sekolah, sokongan dari komite sekolah dan juga terkadang dari dana
bantuan orang tua / wali siswa.
Pada tahun 2016 SMP Negeri 2 Talang ditetapkan menjadi sekolah
Adiwiyata tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan Keputusan Bupati Tegal
Nomor 655 Tahun 2016. Pada tahun 2017 SMP Negeri 2 Talang mencoba
mengajukan diri untuk mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat
Provinsi. SMP Negeri 2 Talang sudah mengusulkan kepada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tegal dan sudah pada tahap verifikasi lapangan. Verifikasi
usulan sekolah adiwiyata provinsi jawa tengah sudah di lakukan oleh tim
verifikator dari DLH pada Rabu, 1 Februari 2017. Berdasarkan hasil evaluasi
tim verifikator masih ada hal-hal yang masih perlu dibenahi untuk menuju
sekolah Adiwiyata di tingkat Provinsi.
Berdasarkan hasil penilaian evaluasi pencapaian sekolah Adiwiyata masih
terdapat implementasi yang perolehannya masih rendah dibandingkan
implementasi yang lain yaitu pada implementasi mengkomunikasikan
pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media yang terdapat
pada komponen Adiwiyata yang kedua yaitu komponen pelaksanaan kurikulum
berbasis lingkungan. Dari yang seharusnya mendapatkan skor maksimal 3 hanya
mendapat perolehan skor 1. Peserta didik di SMP Negeri 2 Talang belum
semuanya mengkomunikasikan pembelajaran lingkungan hidup dengan
berbagai

cara dan

media, hanya

10

%

peserta didik saja

yang

mengkomunikasikan pembelajaran lingkungan hidup melalui media seperti

5

majalah dinding, buletin sekolah, website, pameran dll, dari yang seharusnya
>50% peserta didik.
Berdasarkan wawancara dan dokumentasi dengan tim adiwiyata SMP Negeri
2 Talang, pendidikan lingkungan hidup di sekolah ini sudah diintegrasikan di
semua mata pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari RPP masing-masing guru
mata pelajaran. Pada mata pelajaran yang terintegrasi lingkungan hidup siswa
dibekali pengetahuan-pengetahuan, sikap dan juga ketrampilan yang berkenaan
dengan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Setelah mendapatkan
pembelajaran lingkungan hidup, dalam program Adiwiyata siswa dituntut untuk
berkreasi dan berinovasi dalam membuat suatu karya untuk dikomunikasikan
atau dipublikasikan baik melalui majalah dinding, website sekolah, pameran,
atau media lain agar pembelajaran mengenai lingkungan hidup dapat
tersampaikan kepada warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Selain itu
tujuan mengkomunikasikan atau mempublikasikan pembelajaran lingkungan
hidup adalah untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan dan
yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku ekologis seseorang. Disisi lain
kegiatan mengkomunikasikan atau mempublikasikan pembelajaran lingkungan
hidup juga dapat menjadi media pengingat bagi peserta didik dan orang lain agar
konsisten akan perjuangan konservasi lingkungan.
Publikasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Talang yaitu publikasi melalui
majalah dinding, website, facebook dan pameran. Dalam program Adiwiyata
SMP Negeri 2 Talang pameran hanya dilakukan pada saat event-event tertentu,
seperti pada saat terdapat lomba pameran busana dari barang bekas tingkat SMP
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sekabupaten Tegal. Kemudian untuk facebook dan website kurang berjalan
dengan lancar karena fasilitas dari sekolah belum menjangkau semua siswa yang
ada. Jadi publikasi yang seharusnya rutin dilakukan yaitu pada publikasi melalui
majalah dinding. Publikasi melalui majalah dinding merupakan publikasi yang
paling sederhana yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh peserta didik.
Setidaknya ≥ 50 % dari peserta didik dapat menghasilkan 30 karya per bulannya
agar majalah dinding dapat di perbaharui setiap bulan sekali. Namun pada
kenyataannya hanya kurang lebih 10 % peserta didik saja yang mengirimkan
karya bertema lingkungan hidup pada kotak karya maupun tim redaksi sekolah
ataupun tim adiwiyata sekolah, sehingga jadwal terbit majalah dinding pun tidak
terbit secara teratur, hanya terbit 6 (enam) bulan sekali. Padahal guru pembina
majalah dinding lingkungan hidup selalu memberikan himbauan maupun arahan
kepada seluruh peserta didik agar mengirimkan karya bertemakan lingkungan
hidup terbaiknya kepada tim redaksi sekolah ataupun tim adiwiyata sekolah
maupun dengan mengirimkan di kotak karya.
Majalah dinding merupakan wahana untuk menerapkan kemampuan siswa
terutama dalam bidang tulis menulis. Dengan membuat sebuah even, diharapkan
menumbuhkan semangat untuk bersaing secara positif dalam hal pembuatan
sebuah karya tulis. Kalau dikelola dengan baik, hasilnya pun akan jauh lebih
indah dan enak untuk dilihat oleh si pembaca (Nursisto, 1999).
Produktivitas karya tulis tentang lingkungan hidup yang masih rendah
dapat diakibatkan oleh beberapa faktor baik dari segi peserta didik itu sendiri
maupun karena pihak sekolah. Dari segi peserta didik diakibatkan karena masih
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banyak peserta didik yang belum mengetahui cara atau teknik atau tahapantahapan dalam penyusunan atau pembuatan karya tulis ilmiah yang akan dikirim
untuk majalah dinding. Hal tersebut ditandai dengan hasil karya tulis lingkungan
hidup siswa yang hanya menggunting dari koran maupun dari menyalin dari
sebuah artikel dari internet. Faktor dari pihak sekolah salah satunya yaitu akibat
dari pengelolaan majalah dinding lingkungan hidup yang belum maksimal.
Dengan pengelolaan yang belum maksimal maka perhatian dari peserta didik
juga masih kurang. Berdasarkan faktor –faktor yang mendasari rendahnya
kualitas dan kuantitas penyusunan karya tulis lingkungan hidup, maka kendala
tahapan - tahapan dalam penyusunan karya tulis merupakan masalah yang layak
dikaji, karena peneliti lebih menekankan pada keadaan yang dialami peserta
didik guna menunjang ilmu kependidikan bagi peneliti sendiri.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik ingin
mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami siswa dalam penyusunan
karya tulis lingkungan hidup untuk publikasi sekolah pada program sekolah
Adiwiyata.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan
diteliti yaitu kendala siswa dalam penyusunan karya tulis lingkungan hidup
untuk publikasi pada program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 2 Talang
Kabupaten Tegal?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala siswa dalam
penyusunan karya tulis lingkungan hidup untuk publikasi pada program sekolah
Adiwiyata di SMP Negeri 2 Talang Kabupaten Tegal.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Dapat memaparkan gambaran rendahnya publkasi tentang lingkungan hidup
pada program sekolah Adiwiyata.
2. Sebagai bahan acuan siswa untuk meningkatkan kegiatan penyusunan karya
tulis tentang lingkungan hidup untuk publikasi sekolah.
3. Dapat menjadi bahan acuan dan masukan kepada pihak sekolah untuk
perbaikan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata, khususnya perihal
publikasi tentang lingkungan hidup. Sehingga sekolah dapat mendapat
predikat sekolah Adiwiyata yang lebih tinggi lagi.
E. Batasan Istilah
Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran masalah yang sedang
diteliti, berikut ini digunakan berbagai definisi operasional yang terdapat dalam
penelitian ini.
1. Publikasi
Publikasi dalam penelitian ini yaitu kegiatan mengkomunikasikan hasil
karya tulis tentang lingkungan hidup melalui majalah dinding sekolah.
2. Karya Tulis
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Karya tulis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu karya tulis khusus yang
didalamnya mengandung isi bertema lingkungan hidup.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis
1. Pendidikan Lingkungan Hidup
a. Latar Belakang Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia
Menurut Buku Panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian
Lingkungan

Hidup

(2012)

bahwa

perkembangan

penyelenggaraan

pendidikan lingkungan hidup di Indonesia pada jalur formal sudah dimulai
sejak tahun 1975 oleh Institut Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Pada tahun
1977/1978 rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup
diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta. Pada tahun 1979 di bawah
koordinasi kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup (Meneg Pendidikan Lingkungan Hidup) dibentuk Pusat
Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, di
mana pendidikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mulai
dikembangkan. Sampai tahun 2010, jumlah Pusat Studi Lingkungan yang
menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah
berkembang menjadi 101 Pusat Studi Lingkungan.
Berdasarkan buku Panduan Adiwiyata Tahun 2012, Pendidikan
Lingkungan Hidup (PLH) adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang
dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang
10
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dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya
pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang
dan yang akan datang.
b. Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup
Menurut buku Panduan Adiwiyata Tahun 2012, tujuan Pendidikan
Lingkungan Hidup (PLH) adalah untuk mendorong serta memberikan
masyarakat kesempatan untuk memperoleh beragam keterampilan dan
pengetahuan dengan harapan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk
melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara
bijaksana untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Program Sekolah Adiwiyata
a. Pengertian dan Tujuan Adiwiyata
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. Tujuan program sekolah 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.
b. Prinsip Dasar Program Adiwiyata
Pelaksaan Program Sekolah Adiwiyata diletakan pada dua prinsip dasar
berikut ini;
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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.
c. Komponen, Standar dan Implementasi Adiwiyata
Menurut Buku Panduan Adiwiyata (2012) guna mencapai tujuan Program
sekolah Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang
menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat
komponen tersebut adalah;
1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan
Menurut Buku Panduan Adiwiyata (2012) terdapat 2 (dua) standar
yang harus dipenuhi dalam komponen Kebijakan berwawasan lingkungan.
Standar yang pertama yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, kemudian yang kedua yaitu Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.Berikut ini adalah implementasi dari
masing-masing standar :
a) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan
upaya

perlindungan

Implementasinya adalah:

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup.
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(1) Visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum
tingkat satuan pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Struktur kurikulum memuat muatan lokal, pengembangan diri
terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Mata pelajaran wajib dan atau mulok yang terkait PLH dilengkapi
dengan ketuntasan minimal belajar.
b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program
dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Implementasinya adalah: rencana kegiatan dan anggaran sekolah
memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
meliputi:

kesiswaan,

kurikulum

dan

kegiatan

pembelajaran,

peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan
kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.
2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan
Kurikulum berbasis lingkungan adalah kurikulum yang memuat
tentang materi pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup
yang disampaikan dengan beragam cara dalam upaya memberikan
pemahaman tentang lingkungan hidup. Menurut Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003 dalam Rahman
(2018) menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara menurut Kompri
(2015 : 131) dalam Rahman (2018) kurikulum adalah tahapan dan
tingkatan penyampaian materi pelajaran yang dapat diimplementasikan
secara efektif serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum
adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang sistematis untuk peserta
didik yang diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang
telah ditetapkan.
Pada komponen kurikulum berbasis lingkungan ini terdapat 2 (dua)
standar yang harus dipenuhi, standar yang pertama ditujukan untuk tenaga
pendidik dan yang kedua ditujukan untuk peserta didik. Berikut ini adalah
implementasi dari masing-masing standar:
a) Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan
kegiatan pembelajaran lingkungan hidup, implementasinya adalah:
(1) Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran
yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran
(pakem/ belajar aktif/ partisipatif).
(2) Mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai materi
pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan.
(3) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran
lingkungan hidup.
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(4) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk
kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.
(5) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam
program pembelajaran lingkungan hidup.
(6) Mengkomunikasikan hasil‐hasil inovasi pembelajaran lingkungan
hidup.
b) Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Implementasinya adalah:
(1) Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam
pemecahan masalah lingkungn hidup, serta penerapannya dalam
kehidupan sehari‐hari.
(2) Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk
memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari‐
hari.
(3) Mengkomunikasikan pembelajaran lingkungan hidup dengan
berbagai cara dan media.
3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif
Kegiatan lingkungan berbasis partisipasif adalah kegiatan yang
melibatkan warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam
melakukan

berbagai

kegiatan

dengan

bentuk

kerjasama

yang

memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun
lingkungannya dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
Pada komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif terdapat 2
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(dua) standar yang harus dipenuhi, yang pertama yaitu melaksanakan
kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan yang kedua yaitu
menjalin

kemitraan

pengelolaanlingkungan

dalam
hidup

dan

rangka
berbagai

perlindungan
pihak

dan

(masyarakat,

pemerintah, swasta, media, sekolah lain). Berikut ini adalah
implementasi dari masing – masing standar pada komponen kegiatan
lingkungan berbasis partisipatif :
a) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang terencana bagi warga sekolah. Implementasinya adalah:
(1) Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh
warga sekolah.
(2) Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah‐kaidah
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dampak yang
diakibatkan oleh aktivitas sekolah).
(3) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Adanya kreatifitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(5) Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh
pihak luar.
b) Menjalin

kemitraan

dalam

rangka

perlindungan

dan

pengelolaanlingkungan hidup dan berbagai pihak (masyarakat,
pemerintah, swasta, media, sekolah lain). Implementasi adalah:
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(1) Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran.
(2) Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah
untuk

meningkatkan

upaya

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup di sekolah.
(3) Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan
untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup.
(5) Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai proses
kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara
efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan
sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan,
inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan
serta penataanlahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara
tepat guna dan tepat sasaran.
Pada komponen pengelolaan sarana pendukung lingkungan terdapat 2
(dua) standar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ketersediaan sarana
prasarana pendukung yang ramah lingkungan dan yang kedua peningkatan
kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah
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lingkungan. Berikut ini adalah implementasi dari masing – masing standar
pada komponen pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan :
a) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan.
Implementasinya adalah:
(1) Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan
lingkungan hidup di sekolah.
(2) Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran
lingkungan hidup di sekolah.
b) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana yang ramah lingkungan implementasi adalah:
(1) Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan.
(2) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi
sekolah.
(3) Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien.
(4) Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan.
3. Karya Tulis
Karya tulis adalah bentuk atau produk yang dihasilkan dari aktivitas tulis
menulis oleh manusia. Karya tulis yang dihasilkan seorang penulis memiliki
sifat yang ilmiah (disebut karya tulis ilmiah atau KTI) dan yang tidak ilmiah
(disebut karya tulis non ilimiah atau populer).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Heryana 2018
mendefinisikan Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut: “Karya Tulis Ilmiah yang
selanjutnya disebut KTI adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan
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(review), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan
atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah”. Dengan demikian menurut
LIPI, ada dua jenis Karya Tulis Ilmiah yaitu: KTI hasil penelitian dan
pengembangan, serta KTI tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran
sistematis.
a. Jenis Karya tulis Ilmiah
Menurut

sifatnya,

Baines

(2014)

dalam

Heryana

(2018)

mengkategorikan karya tulis ilmiah ke dalam 4 (empat) jenis yaitu 1) karya
tulis ilmiah informatif (informative writing); 2) karya tulis ilmiah persuasif
(persuasive writing); 3) karya tulis ilmiah naratif (narrative writing), dan 4)
karya tulis ilmiah kreatif dan multimedia (creative writing and mixed media.
Setiap KTI tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri. Berikut pemaparannya
;
1) KTI Informatif
Karya tulis ilmiah informatif memiliki ciri khas menyampaikan (explication),
mengekspos (exposition), dan menjelaskan (explanation), dengan
karakteristik sebagai berikut:
a. Berisi materi tulisan yang berhubungan dengan komunikasi;
b.Digunakan untuk membagi ilmu pengetahuan serta menyampaikan pesanpesan, instruksi, dan ide-ide;
c. Dihasilkan melalui impresi, pemahaman, dan perasaan penulis; dan
d. Dapat mencakup laporan kejadian, pengalaman, analisis konsep dan
hubungan, termasuk mengembangkan hipotesis dan generalisasi. Contoh
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karya tulis informatif antara lain laporan hasil penelitian (baik uji
laboratorium atau pengamatan lapangan).
2) KTI Persuasif
Karya tulis persuasif memiliki ciri khas meyakinkan (persuade)
pembaca, sehingga fokus dari karya tulis ini adalah orang yang akan
membacanya. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut:
a. Fokus kepada pembaca;
b. Bertujuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau berubah;
c. Bisa terdiri dari beragam informasi (statistik, contoh-contoh, fakta, dsb)
namun tetap mengutamakan persuasif. Namun demikian, dalam menyusun
karya tulis informatif tetap dibutuhkan kemampuan menganalisis informasi
dan data. Contoh karya tulis persuasif adalah proposal, artikel, dan
sebagainya.

3) KTI Naratif
Karya tulis naratif memiliki ciri khas convey experience
(menyampaikan pengalaman) baik yang bersifat nyata atau imajinasi.
Karya tulis ini sudah ada sejak 2500 Sebelum Masehi dalam bentuk
peninggalan manuskrip kuno. Contoh KTI naratif yang sangat terkenal
adalah hasil karya tulis yang dibuat oleh Albert Einstein tentang teori
Relativitas.
Termasuk dalam karya tulis ilmiah naratif adalah KTI eksperif
(expressive writing) yang saat ini sudah banyak dilakukan penulis pada
platform media sosial seperti facebook. Banyak sekali penulis yang
memiliki kompetensi di bidangnya (hukum, kesehatan, ekonomi, dan
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sebagainya) membuat

akun media sosial untuk

menyampaikan

pemikirannya di bidang ilmu pengetahuan.
4) KTI kreatif dan multimedia (creative writing and mixed media).
KTI kreatif mengkombinasikan berbagai media elektronik untuk
menghasilkan karya tulis, seperti media pencatat kata (software), media
perekam gambar (video), dan media perekam suara (audio). Contoh KTI
kreatif dapat diakses pada situs Youtube, penyedia konten video yang
sangat populer dan besar di dunia. Data tahun 20172 menunjukkan
terdapat 1,5 miliar pengguna Youtube (kedua setelah FB) yang
mengunggah sekitar 100 jam durasi video yang mengkombinasikan media
tulis, gambar, dan suara setiap menitnya.
b. Jenis karya tulis pada majalah dinding
Majalah dinding adalah salah satu jenis media komunikasi massa tulis
yang paling sederhana. Majalah dinding merupakan wahana untuk
menerapkan kemampuan siswa terutama dalam bidang tulis menulis. Dengan
membuat sebuah even, diharapkan menumbuhkan semangat untuk bersaing
secara positif dalam hal pembuatan sebuah karya. Kalau dikelola dengan baik,
hasilnyapun akan jauh lebih indah dan enak untuk dilihat oleh si pembaca
(Nursisto, 1999).
Majalah dinding dapat memberikan inspirasi bagi para siswa untuk dapat
menuangkan gagasan, ide dan kreativitasnya dalam bentuk tulisan. Melalui
majalah dinding , siswa dapat mengembangkanpotensi menulisnya sehingga
menjadi semakin baik dan berkualitas. Untuk dapat mencapai hal tersebut
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perlu adanya dorongan dari guru untuk terus memotivasi para siswa agar terus
mengembangkan potensinya dalam hal menulis dan bila perlu dengan
memberi tugas-tugas terstruktur.
Tulisan atau karangan (komposisi tulis) sebagaimana yang dinyatakan
Taksonomi Bloom (dalam Santoso, 2011) dapat dimasukkkan dalam kategori
sintesis, yaitu sebagai upaya menyampaikan gagasan, ide dan perasaan.
Kemampuan menulis siswa dalam arti yang lebih luas bukan sekedar menulis
atau merangkaikan kata-kata menjadi kalimat yang tidak memiliki makna,
melainkan di dalamnya harus tercermin berbagai gagasan yang runtut untuk
disampaikan kepada orang lain. Selain gagasan yang runtut, karangan yang
baik harus sistematis dan menarik.
Tulisan merupakan suatu bentuk berpikir yang ditujukan kepada pembaca
dan karena suatu kejadian, hal atau alasan yang khusus pula. Tugas yang
paling penting bagi seorang siswa adalah menguasai prinsip-prinsip menulis
dan berpikir yang akan membantunya dalam mencapai tujuan penulisannya.
Segi-segi yang paling penting dari prinsip-prinsip atau asas-asas menulis itu
adalah penemuan, pengaturan, dan gaya (Angelo dalam Santoso, 2011).
Namun, keberadaan majalah dinding di zaman sekarang masih belum
maksimal, karena keberadaan majalah dinding belum mampu memegang
peranan sebagai faktor pendorong atau motivasi siswa dalam berkarya.
Dikarenakan majalah dinding yang terpampang hanya dilihat sekilas oleh
pembaca. Majalah dinding digunakan sebagai media yang menampung dan
mempublikasikan hasil karya. Dengan terpampangnya karya di majalah
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dinding berarti karya tersebut sudah masuk ke kategori layak. Hal seperti itu
dapat memotivasi siswa yang lain untuk lebih mengasah kreativitasnya dan
menumbuhkan minatnya dalam membuat karya agar bisa terpampang di
majalah dinding.
Menurut Mulyoto (2006), jenis-jenis karya tulis bisa dikirimkan ke majalah
dinding, diantaranya sebagai berikut:
1) Artikel
Artikel merupakan tulisan ilmiah yang berisi pendapat atau opini
tertulis. Kalaupun dalam sebuah artikel terdapat fakta, baik yang berupa
peristiwa maupun pendapat orang lain, semata-mata hal itu ditunjukkan
untuk mendukung gagasan dari penulis sendiri. Artikel bisa berupa wacana
argumentasi, persuasi, bisa juga berupa wacana eksposisi (pemaparan).
2) Berita (News)
Dalam sebuah penerbitan tulisan yang berbentuk berita biasanya
lebih dominan daripada jenis tulisan lain. Berita merupakan tulisan yang
bersifat faktual, yaitu berisi fakta apa adanya dan tidak boleh dicampur
dengan opini atau pendapat sendiri, Jadi, dalam tulisan berita, penulis
hanya menggali fakta dan menuliskannya secara objektif.
3) Features
Features disebut juga dengan berita kisah atau karangan khas. Isinya
tentang suatu peristiwa yang ditinjau dari sisi tertentu. Berbeda dengan
berita yang menulisfakta apa adanya, sebuah feature menuliskan faktafakta dengan bumbu-bumbu. Fakta-fakta disertai dengan sentuhan sastra.
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4) .Cerpen
Cerpen merupakan jenis tulisan yang tergolong jenis fiksi (sastra)
yang berisi hasil khayalan atau imajinasi sang penulis. Bagi penulis yang
ingin bebas mengungkapkan gagasannya, cerpen merupakan pilihan yang
cukup bagus. Disini, penulis lebih bebas mengungkapkan idenya karena
tidak terikat pada fakta yang sebenarnya. Apa yang ditulis, meskipun
berupa kumpulan fakta, tidaklah harus berupa fakta riil.
5) Puisi
Salah satu ciri puisi adalah penggunaan kalimat yang padat dan
berisi. Susunan kata benar-benar sarat makna . Sebuah puisi yang hanya
berisi beberapa kata mungkin memiliki makna yang dalam yang kalau
diuraikan dalam bentuk prosa akan membutuhkan beribu-ribu kata.
4. Faktor – faktor pendukung dalam penyusunan karya tulis
Dorongan menulis yang timbul pada diri seseorang adalah karena adanya
motivasi. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal (
karakteristik personal) yang melekat dalam diri seseorang dan faktor - faktor
eksternal yang berada di luar diri seseorang yang berkaitan dengan
lingkungannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Spikol dalam Yatini (2004),
bahwa kegiatan menulis didukumg oleh 2 (dua) faktor, yaitu;
a.

Faktor Internal
Seseorang memiliki dorongan untuk menulis karya tulis, salah
satunya adalah karena adanya dorongan dari dalam dirinya ( faktor
internal) yang mendukung seseorang tersebut melakukan kegiatan yang
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bersangkutan. Faktor pendukung ini meliputi : minat menulis dan tingkat
pengetahuan umum.
Berikut ini adalah pemaparannya ;
1) Minat Menulis
Dalam menulis dibutuhkan minat, yaitu dorongan yang timbul pada
diri seseorang yang membuatnya perhatian terhadap kegiatan menulis.
Minat menulis bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir, akan
tetapi siswa memperolehnya dari hasil belajar yang ditumbuhkembangkan
dari pengalaman, atau yang diciptakan dan diilhami oleh kebiasaan yang
ditanamkan lingkungan ( keluarga maupun sekolah). Dari minat yang
selalu dipupuk, pada akhirnya dapat menjadi suatu kebiasaan yang selalu
dikerjakan.
Untuk dapat mengukur atau mengenali minat menulis seseorang, tidak
harus selalu dilakukan secara langsung. Seperti yang diungkapkan oleh
Slameto (2003:57) dalam Khofiah (2015)menyatakan komponen indikator
minat dalam suatu kegiatan tertentu adalah sebagai berikut:
a) Adanya perasaan senang atau tidak senang terhadap sejumlah
aktivitas atau sesuatu yang di nyatakan.
b) Lebih menyukai kegiatan tertentu dibandingkan dengan kegiatan lain.
Adanya minat dalam diri seseorang juga dapat diungkapkan melalui
pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang cenderung lebih
menyukai sesuatu hal dari pada yang lain.
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c) Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan
obyek.
2) Tingkat Pengetahuan Umum
Seorang siswa yang melakukan kegiatan menulis karya tulis atau
siswa yang bercita – cita menjadi seorang penulis harus serba tahu
mengenai berbagai ilmu pengetahuan dalam bidang penyusunan karya
tulis. Dengan pengetahuan yang tinngi pada bidang penyusunan karya tulis
maka seorang siswa tulisnnya akan mengalir dan enak dibaca serta tidak
berputar-putar disekitar masalah itu-itu saja. Ilmu pengetahuan dalam
bidang penyusunan karya tulis sangat banyak diantaranya, pengetahuan
dalam proses atau langkah – langkah atau tahapan - tahapan dalam
penyusunan karya tulis, pengetahuan dalam ketentuan karya tulis yang
baik, pengetahuan dalam jenis-jenis karya tulis, dll.
a. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yaitu
keadaan lingkungan sekitar yang mendukung kegiatan penyusunan karya
tulis. Faktor- faktor yang mempengaruhinya yaitu ;
1) Ketersediaan sumber informasi
Sebelum menyusun bahan menjadi tulisan, seorang siswa yang
melakukan kegiatan menulis harus mencari literatur yang berkaitan
dengan topik / ide yang dikerjakan, kemudian mengkaji kebenarannya.
Disinilah ketersediaan sumber informasi bagi penyusunandapat
mendukung agar hasil tulisan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini
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sesuai dengan pendapat Soekirno bahwa “ berbagai bahan bacaan yang
relevan dan sumber-sumber informasi yang terkait dengan tema tulisan
dapat mendukung penyusunan karya tulis” (Soekirno, 1996 dalam Yatini
2004).
Bahan bacaan menjadi sarana yang amat penting sebagai sumber
referensi dalam mengembangakan pengetahuan siswa. Ketersediaan
bahan bacaan atau pustaka ini dapat dijumpai salah satunya pada koleksi
buku-buku perpustakaan. Menurut Siregar (1999: 2) dalam Sawitri
(2017) yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah semua bahan
pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada
pengguna, guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
Pada abad 21 ini, bahan bacaan atau bahan pustaka dapat diperoleh
dimana saja dan kapan saja. Sebagai contoh bahwa bahan bacaan atau
buku biasa dijumpai di perpustakaan atau dari internet. Peradaban yang
semakin maju akan berpengaruh pada kemunculan dan penambahan
berbagai macam jenis referensi bacaan. Berbagai macam jenis bahan
bacaan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman,
seperti bahan bacaan dari internet, jurnal, majalah dll. Sebagai seseorang
yang berpendidikan, dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan
membacanya maka ia harus memenuhi referensi bahan bacaan atau
bahan pustakanya ( Sawitri 2017 ).
2) Ketersediaan waktu untuk menulis
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Dalam mengemukakan pikiran dan gagasan ke dalam bentuk tulisan
dibutuhkan ketersediaan waktu untuk berpikir, supaya hasil tulisan lebih
maksimal. Selain untuk berpikir, kegiatan lain dalam proses-proses
penyusunanjuga membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukannya,
seperti mencari ide-ide dengan membaca bahan bacaan, mengumpulkan
data-data,dll.
Aktivitas yang dimiliki oleh seseorang seringkali menjadi alasan
yang menyebabkan kesulitan dalam mengatur waktu sehingga
mempunyai alasan untuk tidak menulis. Menurut Slameto (2010: 82)
dalam Kurnianingtyas (2016) setiap hari ada 24 jam, 24 jam tersebut
seharusnya digunakan 7 jam untuk tidur, 3 jam untuk makan,mandi dan
olahraga, 2 jam untuk urusan pribadi dan lain-lain sera sisanya 12 jam
untuk belajar. Waktu 12 jam ini digunakan untuk belajar di sekolah
selama kurang lebih 7 jam, sedangkan sisanya yang 5 jam digunakan
untuk belajar di luar jam pelajaran sekolah seperti di rumah. Dengan
tersedia 5 jam yang seharusnya untuk belajar di luar jam pelajaran
sekolah maka seharusnya siswa juga menyisihkan waktu belajar diluar
jam tersebut untuk kegiatan yang berhubungan dengan publikasi
lingkungan hidup. Namun kembali lagi, masih ada kemungkinan jika
siswa memang tidak memiliki waktu untuk belajar. Bisa saja masih ada
siswa yang mempergunakan waktu belajar mereka untuk kegiatan yang
lain seperti membantu orang tua, berdagang, menjaga adiknya yang
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masih kecil atau yang lain. Mungkin hal tersebut menjadi salah satu
alasan siswa tidak menulis karya publikasi lingkungan hidup.
5. Tahapan –tahapan dalam penyusunan karya tulis
Menulis adalah suatu proses kreatif yang dilakukan melalui tahapan yang
harus dikerjakan dengan mengerahkan ketrampilan, seni, dan kiat sehingga
semuanya berjalan dengan efektif. Menulis karya tulis merupakan sebuah
sistem kerja yang kreatif yang memerlukan langkah – langkah. Kegiatan
menulis karya tulis juga memerlukan tahapan – tahapan tertentu didalam
prosesnya. Tahapan menulis menurut Semi (2007 : 46) dalam Ernawati (2017)
terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu a) tahap pratulis, b) tahap penulisan, dan c)
tahap penyuntingan.
a. Tahap Pratulis
Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap
ini dilakukan sebelum melakukan penulisan. Didalam tahap pratulis
terdapat berbagai kegiatan yang harus dilakukan penulis. Mulai dari mencari
topik / ide yang akan ditulis serta mengumpulkan bahan untuk sumber
referensi / sumber informasi dalam menulis.
1) Penemuan topik / ide
Seorang penulis akan dapat menulis kalau mempunyai ide. Proses
untuk menumbuhkan ide-ide baru bersifat aktif, bukan reaktif. Ide
biasanya didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dengan: membaca
buku, membaca jurnal ilmiah, berdiskusi, menghadiri seminar, mengamati
fenomena di masyarakat, atau berasal dari sumber lainnya ( Farid, 2017).
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a) Membaca
Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk
dikuasai setiap individu. Tarigan (2008) dalam Wulandari (2012),
membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca
untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis
melalui bahasa tulis. Dengan membaca, pembaca memperoleh banyak
manfaat. Manfaat tersebut, yaitu dapat memperluas pengetahuannya
dan menggali pesan – pesan tertulis yang terdapat dalam bahan bacaan.
Menurut Anderson (dalam Wulandari 2012) terdapat 7 tujuan membaca.
Ketujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Memperoleh perincian – perincian atau fakta –fakta
(2) Memperoleh ide – ide
(3) Mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita
(4) Untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan
(5) Mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan
(6) Menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan
(7) Membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan
kehidupan nyata
Kegiatan membaca sangat erat kaitannya dengan kemampuan menulis
seseorang.

Seseorang

akan

mudah

untuk

mendapatkan

atau

menuangkan ide atau gagasannya ketika seseorang tersebut sering
membaca. Semakin banyak bacaan yang dibaca maka ide yang didapat
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akan semakin banyak dan tulisan yang dituangkan akan semakin
beragam dan kaya akan kosa kata.
Berkaitan dengan minat baca buku, terdapat dimensi minat baca
yang digunakan untuk mengetahui tinggi atau rendahnya minat baca
yang dikemukakan Kurniadi (2010) dalam Saepudin (2015), yaitu:
(1) Kunjungan perpustakaan
(2) Frekuensi / intensitas membaca
(3) Waktu membaca
(4) Tujuan membaca
(5) Kesenangan dan kebutuhan membaca
Intensitas adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Intens
yaitu hebat atau sangat kuat (tentang kekuatan, efek, dan sebagainya);
tinggi (tentang mutu); bergelora, penuh semangat, berapi-api, berkobarkobar (tentang perasaan); sangat emosional (tentang orang) (KBBI,
2001 dalam Nurazizah 2016). Dapat ditarik kesimpulan, intensitas
merupakan tinggi rendahnya atau sering tidaknya seseorang dalam
melakukan kegiatan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan
serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa
tulis (Tarigan, 2008 dalam Nurazizah 2016). Jadi dapat diartikan bahwa
intensitas membaca merupakan sering tidaknya seseorang dalam
melakukan kegiatan membaca.
b) Pengamatan terhadap fenomena atau masalah lingkungan
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Lingkungan sangat berperan untuk seseorang dalam menemukan ide
untuk menulis. Har (2011) dalam Nugraha (2014) menyatakan bahwa
banyak ide di lingkungan sekitar manusia. Salah satu cara menemukan
ide tersebut adalah dengan menggunakan kepekaan sosial. Kepekaan
sosial adalah sikap siswa yang mudah bereaksi terhadap problem
sosial. Indikator kepekaan sosial siswa sebagai berikut.
(1) Kepekaan sosial terhadap problem sosial yang menimpa pada diri
sendiri.
(2) Kepekaan sosial terhadap problem sosial yang menimpa pada
orang lain.
(3) Kepekaan sosial terhadap problem sosial lingkungan masyarakat.
Dalam mengukur tingkat kepekaan siswa dalam menemukan ide
tentang publikasi lingkungan hidup peneliti menggunakan parameter
kepekaan sosial terhadap problem sosial lingkungan masyarakat. Hal
ini dikarenakan ide atau topik yang dicari adalah mengenai lingkungan
hidup. Jadi peneliti akan mengukur sejauh mana siswa memiliki
kepekaan terhadap problematika lingkungan yang ada di sekitarnya,
karena siswa yang kaya akan ide adalah siswa yang memiliki kepekaan
yang tinggi terhadap masalah atau fenomena-fenomena lingkungan
disekitarnya.
2) Pengumpulan bahan
Salah satu hal yang menunjang kelancaran kegiatan menulis adalah
ketersediaan bahan bacaan atau bahan pustaka. Bahan bacaan menjadi

33

sarana

yang

amat

penting

sebagai

sumber

referensi

dalam

mengembangakan pengetahuan siswa. Pada abad 21 ini, bahan bacaan atau
bahan pustaka dapat diperoleh dimana saja dan kapan saja. Sebagai contoh
bahwa bahan bacaan atau buku biasa dijumpai di perpustakaan atau dari
internet. Peradaban yang semakin maju akan berpengaruh pada
kemunculan dan penambahan berbagai macam jenis referensi bacaan.
Berbagai macam jenis bahan bacaan akan terus berkembang seiring
dengan perkembangan zaman, seperti bahan bacaan dari internet, jurnal,
majalah dll. Sebagai seseorang yang berpendidikan, dituntut untuk dapat
mengembangkan kemampuan membacanya maka ia harus memenuhi
referensi bahan bacaan atau bahan pustakanya ( Sawitri, 2017 ).
Ada beberapa jenis media publikasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai
sumber referensi, diantaranya adalah buku, prosiding, majalah, koran dan
jurnal, dimana jurnal adalah media publikasi yang paling tinggi stratanya
karena memiliki validitas data atau informasi yang lebih tinggi berbanding
jenis media publikasi lainnya, hal ini disebabkan karena sebelum
diterbitkan naskah telah terlebih dahulu disaring dan dinilai oleh pakar
sejawat (reviewer) sehingga dinyatakan valid dan layak diterbitkan, proses
ini sering disebut sebagai peer review. Proses inilah yang membedakan
jenis media lainnya dengan jurnal ( Muchlisin,2018). Dalam penelitian ini
pada sub variabel pengumpulan bahan penulis menggunakan indikator
jenis bahan yang digunakan siswa dalam menulis dan bagaimana siswa
memperoleh bahan untuk menulis.
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b. Tahap penulisan
Tahap penyusunan yang dimaksud adalah tahap pembuatan draft.
Draft adalah sebuah tulisan yang disusun secara kasar. Pada tahap ini
penulis lebih mengutamakan isi tulisan dari pada tata tulis , sehingga semua
pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan.
Proses pembuatan sebuah produk karya tulis oleh siswa bersumber dari ideide kreatif yang muncul dari hasil pencarian berbagai literasi yang telah
dilakukan. Motivasi siswa sebagai pendorong ide-ide kreatif muncul untuk
kemudian diubah menjadi sebuah produk karya tulis yang kreatif dan
bernilai manfaat. Sifat model dari hasil karya tulis siswa sangat beraneka
ragam, hal ini dapat dijadikan indikator dalam penentuan tingkat
penyusunan karya siswa. Sifat model produk yang dilahirkan siswa yaitu,
produk yang dibuat merupakan produk baru yang belum pernah ada
sebelumnya dan orisinal, produk yang dibuat merupakan hasil modifikasi
dan pengembangan dari produk orang lain yang sudah ada sebelumnya, dan
produk yang dibuat hasil meniru karya orang lain.
c. Tahap penyuntingan
Tahap penyuntingan merupakan tahap perbaikan, dimana draft kasar
yang sudah dibuat di baca berulang – ulang serta dipahami dan diperbaiki
jika terdapat kesalahan. Kegiatan dalam penyuntingan lebih menekankan
pada aspek mekanik karya tulis. Kegiatan tersebut antara lain ;
1)

Memperbaiki perubahan – perubahan apek mekanik karya tulis
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2)

Memperbaiki karya tulis pada aspek kebahasaan dan aspek mekanik

yang lain
Sebagaimana telah diuangkapkan oleh Keraf, 2004 dalam Pujiono
bahwa keterampilan menulis, sebagaimana keterampilan berbahasa yang
lain, menuntut penguasaan aspek bahasa yang meliputi (a) penguasaan
secara aktif sejumlah besar perbendaharaan kata, (b) penguasaan kaidahkaidah sintaksis secara aktif, (c) kemampuan menemukan gaya (genre) yang
paling cocok untuk menyampaikan gagasan, dan (d) tingkat penalaran atau
logika yang dimiliki seseorang. Teknik penyusunan yang di ukur dalam hal
ini meliputi 3 aspek yaitu penguasaan sintaksis / sistematika penulisan,
penguasaan penggunaan ejaan kata, dan penguasaan penggunaan huruf.
Sistematika atau struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya
terdiri dari bagian awal (pendahuluan).bagian inti (pokok pembahasan), dan
bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti,
sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan
yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup
merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang
tindak lanjut gagasan tersebut.
Untuk membuat suatu karya tulis kita harus berpedoman kepada
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini berarti ejaan memegang
peranan penting dalam karya publikasi lingkungan hidup. Hal yang tercakup
dalam penggunaan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, penulisan
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unsur serapan, dan pemakaian tanda baca (Finoza, 2001: 15 dalam Pujiono
).
B. Kajian Hasil – Hasil Penelitian Yang Relevan
1. Penelitian Shinta Aulia Fannies (2016) yang berjudul Analisis Kesulitan
Menulis Karya Ilmiah Sederhana Siswa Kelas Ix SMP N 3 Singosari. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui kesulitan siswa dalam menulis karya ilmiah
sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan
pada kondisi alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil
penelitian yang diperoleh yaitu berbagai kesulitan yang dihadapi siswa saat
menulis karya ilmiah hal ini disebabkan faktor-faktor di antaranya kurangnya
pengetahuan siswa terhadap apa sebenarnya karya ilmiah, apa saja bagianbagian karya ilmiah, bagaimana mengembangkan gagasan dalam tiap bagian
karya ilmiah. Selain kurangnya pengetahuan siswa terhadap karya ilmiah,
faktor lain yang mempengaruhi yaitu rendahya kebiasaan membaca dan
terbatasnya waktu pembelajaran
Persamaan penelitian oleh Shinta ini dengan yang peneliti teliti adalah
terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kendala
atau kesulitan siswa dalam hal menulis, namun perbedaannya dalam
penelitian oleh Shinta yaitu penulisan pada karya ilmiah sederhana sedangkan
peneliti pada penulisan karya tulis.
2. Penelitian Rahmiati (2014) yang berjudul Problematika Mahasiswa dalam
menulis Karya Ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah problematika atau kendala
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yang dihadapi mahasiswa dalam menghasilkan sebuah tulisan ilmiah. Hasil
penelitian menunjukkan problematika yang dihadapi berasal dari diri
mahasiswa yaitu kurang berbakat, tidak adanya motivasi, kesulitan dalam
memulai, wawasan yang sempit, dan kendala kebahasaan. Selain itu,
problematika juga berasal dari lingkungan mahasiswa seperti tidak adanya
pembiasaan sejak dini, kurangnya motivasi dari lingkungan belajar,
pembelajaran lebih banyak pada tataran konsep, terbatasnya wadah pelatihan
penyusunan karya ilmiah kurangnya apresiasi civitas akademik, kurikulum
yang tidak mencakup penyusunan karya ilmiah secara keseluruhan, tidak
tersedianya waktu khusus dan kurangnya dukungan financial.
Persamaan penelitian oleh Rahmiati dengan penelitian penulis adalah
terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kendala
atau problematika dalam hal menulis atau menghasilkan sebuah tulisan,
namun perbedaannya dalam penelitian oleh yaitu Rahmiati penulisan pada
karya ilmiah oleh mahasiswa sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pada
penulisan karya tulis oleh siswa SMP.
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C. Kerangka Berpikir

Rendahnya kualitas dan kuantitas karya tulis lingkungan hidup

Penyusunan karya tulis lingkungan hidup

Tahapan – tahapan dalam penyusunan karya

tulis

Penemuan Ide

Pengumpulan bahan

Penyusunan karya

Penyuntingan

Penyusunan
karya

Menghasilkan ide –
ide yang kreatif dan
inovatif

Menghasilkan
bahan yang
representatif

Menghasilkan
karya yang unik
dan orisinil

Menghasilkan karya
dengan struktur dan
bahasa yang sesuai
dengan aturan

Kegiatan penyusunan karya tulis lingkungan hidup meningkat / optimal

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Kendala-kendala siswa dalam penyusunan karya tulis tentang lingkungan
hidup untuk publikasi sekolah pada program sekolah adiwiyata di SMP Negeri
2 Talang Kabupaten Tegal ada pada keempat sub variabel yang sudah
diindikasikan. Keempat sub variabel tersebut diantaranya yaitu tahap penemuan
topik / ide, tahap pengumpulan bahan, tahap penyusunan karya dan tahap
penyuntingan.
Kendala pada tahap penemuan topik atau ide yaitu siswa masih sulit dalam
memperoleh ide karena minat baca terhadap bacaan bertema lingkungan hidup
yang masih rendah serta tingkat kepekaan terhadap gejala atau masalah
lingkungan yang masih rendah pula. Kendala pada tahap pengumpulan bahan
yaitu masih minimnya bahan atau referensi yang digunakan siswa dalam
penyusunan karya tulis lingkungan hidup. Minimnya bahan atau referensi akan
membuat siswa kesulitan dalam penyusunan karya.
Kendala pada tahap penyusunan karya yaitu masih minimnya pengetahuan
siswa terhadap konsep pembuatan sebuah karya tulis. Seharusnya karya tulis
dibuat dari hasil pemikiran atau ide sendiri yang unik dan orisinil atau dengan
memodifikasi karya orang lain, bukan membuat karya tulis dengan hasil meniru
karya tulis orang lain. Selanjutnya kendala pada tahap penyuntingan yaitu masih
kurangnya pengetahuan siswa mengenai struktur dan bahasa dalam penyusunan
karya tulis. Kurangnya pengetahuan siswa tentang struktur dan bahasa dalam
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menulis dipengaruhi oleh kurangnya pembelajaran tentang penyusunan karya
tulis dan Ejaan Yang Disempurnakan oleh guru yang bersangkutan atau
disebabkan oleh pembelajaran yang masih monoton.
B. Saran
Berdasarkan simpulan, penulis menyarankan sebagai berikut : hendaknya
siswa bersama dengan pihak sekolah bekerjasama dalam meningkatkan
dorongan ( motivasi ) dan minatnya dalam kegiatan penyusunan karya tulis
lingkungan hidup untuk publikasi sekolah. Pihak sekolah melalui guru
hendaknya memberikan pembelajaran khususnya pembelajaran penyusunan
karya tulis yang lebih inovatif bukan pembelajaran yang monoton. Selain itu
pihak sekolah juga sebaiknya memberikan program – program untuk
meningkatkan minat siswa dalam membuat karya tulis misalnya dengan
mengadakan lomba karya tulis lingkungan hidup atau dengan mengadakan
kegiatan bulan bahasa atau KIR secara rutin.
Pada peningkatan minat atau kebiasaan membaca bacaan – bacaan bertema
lingkungan hidup seharusnya pihak sekolah melaksanakan program literasi
membaca bacaan bertema lingkungan hidup secara rutin dan berkesinambungan.
Dalam mendukung tercapainya kegiatan menulis karya tulis lingkungan hidup
seharusnya pihak sekolah juga melengkapi bahan atau fasilitas yang dibutuhkan
siswa, misalnya dengan menambahkan bacaan – bacaan bertema lingkungan
hidup selain dari buku, seperti koran, majalah, atau jurnal.
Selain pihak sekolah, siswa seharusnya dapat berusaha untuk memotivasi
diri agar lebih menyukai dan melakukan kegiatan penyusunan karya tulis
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lingkungan hidup. Siswa seharusnya dapat mempergunakan waktu yang tersedia
untuk hal – hal yang berhubungan dengan penyusunan karya tulis lingkungan
hidup. Selain itu siswa juga seharusnya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada
dari sekolah untuk mendorong kretivitas dalam dirinya dalam hal ini lebih
khususnya kreativitas dalam membuat karya tulis lingkungan hidup untuk
publikasi majalah dinding sekolah.

1.
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