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SARI 

Nurhidayah, Siti Laili . 2019. Peran Guru Geografi Dalam Pendidikan Karakter 

Konservasi Siswa Kelas XI IPS MAN Kendal. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Sriyanto,S.Pd., M.Pd 231 hlm. 

Kata Kunci: Peran Guru Geografi, Pendidikan Karakter Konservasi, Perilaku 

Karakter Konservasi 

Kerusakan lingkungan yang terjadi salah satunya diakibatkan oleh perilaku 

manusia. Mata pelajaran Geografi menjadi mata pelajaran yang stategis dalam rangka 

penanaman karakter konservasi pada siswa. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui 

bagaimana peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi, 2) Mengetahui 

bagaimana perilaku konservasi siswa 3) Mengetahui bagaimana pengaruh peran guru 

Geografi terhadap perilaku karakter konservasi siswa kelas XI IPS MAN Kendal, 

4) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter konservasi. 

 Populasi penelitian ini adalah semua guru berjumlah 60 orang dan siswa kelas XI 

IPS MAN Kendal berjumlah 134 siswa. Dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, sampel siswa yaitu seluruh siswa kelas XI IPS 4 yang berjumlah 28 siswa. 

Variabel penelitian adalah peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi dan 

perilaku konservasi siswa. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif persentase dan 

analisis linier sederhana. 

 Hasil penelitian menunjukkan peran guru Geografi dalam pendidikan karakter 

lingkungan  siswa dalam kategori baik dengan persentase data angket 82,14% dan data 

observasi dalam kriteria baik dengan persentase 67,86%. Perilaku karakter konservasi 

siswa masuk dalam kategori baik dengan persentase 46,43%. Sedangkan berdasarkan 

hasil observasi, perilaku karakter konservasi siswa juga dalam kategori baik dengan 

persentase 50%. Peran guru Geografi berpengaruh positif terhadap perilaku karakter 

konservasi siswa. Berdasarkan analisis dari hasil perhitungan penelitian ini diperoleh 

persamaan regresi  Y = 25,498 + 0,399X dan Y = 22,107 + 0,437X. Simpulan dari 

penelitian, peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi siswa kelas XI IPS 

MAN Kendal SMP dalam kategori baik, perilaku siswa kelas XI IP MAN Kendal dalam 

kategori baik, ada pengaruh positif antara peran guru Geografi terhadap perilaku 

konservasi siswa, faktor pendukung berupa tenaga pengajar dan prasarana sekolah yang 

baik, serta faktor penghambat berupa konsistensi perilaku siswa yang kurang. 

 Saran yang diberikan peneliti adalah 1) Bagi sekolah perlu meningkatkan 

program-program konservasi di sekolah. 2) Bagi guru Geografi perlu meningkatkan peran 

dalam implementasi pendidikan konservasi dalam pembelajaran Geografi, serta  

menularkan pemahaman dan kemampuan implementasi pendidikan konservasi, kepada 

guru lain di MAN Kendal dan sesama guru Geografi di sekolah lain. 3) Bagi siswa 

diharapkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan konservasi baik yang diselenggarakan oleh 

pihak sekolah maupun diluar sekolah, serta menerapkan pengetahuan konservasi yang 

didapat di sekolah, membaca buku atau internet dalam kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 

Nurhidayah, Siti Laili. 2019.The role of Geography teacher in conservation character 

education of  student XI  IPSMAN Kendal in 2019. Thesis. Geography Department, 

Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Advisor Sriyanto, S. Pd.,M.Pd. 

231 pages. 

Keywords: The Role Of Teacher, Conservation Character Education, The 

Conservation Character Behavior 

One of the environmental damage that occurs is caused by human behavior. 

Geography subjects become strategic subjects in the context of conservation character in 

students. The purpose of this study is 1) Knowing how the role of Geography teacher in 

conservation character education, 2) Knowing how the conservation behavior of students 

3) Knowing how the influence of the role of Geography teacher on the conservation 

character behavior of students of class XI IPS MAN Kendal, 4) Analyze the supporting 

and inhibiting factors of conservation character education.  

 The population of this research is all teachers of MAN Kendal is 60 people and 

students of XI IPS MAN Kendal is 134 students. By using purposive sampling technique, 

the sample of students is all students of XI IPS 4, amounting to 28 students. The research 

variable is the role of the Geography teacher in conservation character education and 

conservation behavior of student. Data collection instruments using questionnaires, 

observation, interviews and documentation. Data analysis uses descriptive percentages 

and simple linear analysis. 

 The results showed the role of Geography teachers in students' environmental 

character education in both categories with a percentage of questionnaire data 82.14% 

and observation data in good criteria with a percentage of 67.86%. The behavior of the 

conservation characters of students was included in the good category with a percentage 

of 46.43%. Whereas based on the results of observations, the behavior of students' 

conservation characters is also in the good category with a percentage of 50%. The role 

of the Geography teacher has a positive effect on the behavior of students' conservation 

characters. Based on the analysis of the results of this study the regression equation Y = 

25.449 + 0.399X  and Y = 22,107 + 0,437X , was obtained. Conclusions from the study, 

the role of Geography teacher in the conservation character education of XI IPS MAN 

Kendal in the good category, behavior of XI IPS MAN Kendal in good category, and 

there is a positive influence between the role of Geography teacher on the conservation 

behavior of students, supporting factors is good teaching staff and school infrastructure, 

and inhibiting factors is inconsistency of student behaviour. 

 Suggestions given by researchers are 1) For schools need to improve conservation 

programs in schools. 2) For Geography teachers need to increase the role in the 

implementation of conservation education in learning Geography, 3) Students are 

expected to be able to take part in conservation activities organized by the school or 

outside the school, and apply conservation knowledge gained at school, read books or the 

internet in daily life. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerusakan lingkungan hidup dan planet bumi salah satunya terjadi akibat 

peristiwa alam. Namun, perilaku danulah manusia merupakanfaktor utamayang 

menyebabkan kerusakan alam tersebut. Keberadaan sumber daya yang semakin lama 

dilakukan pemanfaatan maka akan semakin berkurang hingga sampai suatu saat 

tertentu sumberdaya alam ini akan habis (Setyowati,dkk, 2014: 10). Berdasarkan data 

survei penduduk antar sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2019 

diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, maka dapat diketahui 

berapa jumlah kebutuhan yang harus terpenuhi agar kehidupan dapat terus berjalan.  

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan 

jumlah penduduk yang besar pula, memiliki kemajemukan dalam berbagai hal, 

khususnya kebudayaan. Selain itu secara geografis Indonesia terdiri atas berbagai 

pulau yang disatukan oleh lautan yang sangat luas. Akan tetapi sekarangini negara 

belum sepenuhnya dapat menata diri dalam memainkan peran secara luhur dalam 

menjalankan amanah akibatbeberapa konflik kepentingan yang selalu 

mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya saj dengan menghiannati 

amanah bangsa (Masrukhi, 2012). Selain itu, permasalahan lingkungan timbul pada 
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dasarnya disebabkan oleh dinamika penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan 

ilmupengetahuandan teknologimaju (Rachman, 2012). Sikap kepedulian 

terhadap lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang saja. Tidak sedikit orang yang memiliki pengetahuan, 

namun masih bersikap tidak ramah lingkungan (BPS:2012). Pendidikan 

merupakan salah satu yang bertanggung jawab besar dalam melahirkan warga 

negara Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal dalam 

membangun peradaban tinggi dan unggul. Karakter bangsa yang kuat 

merupakan produk dari pendidikan.  

Pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha sadar yang dilakukan orang 

dewasa untuk mengembangkan potensi jasmani, akal, dan akhlak melalui 

serangkaian pengetahuan dan pengalaman agar menjadi pribadi yang utuh. 

Pelaksanaan pendidikan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada 

pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti pelaksanaan proses pendidikan 

diharapkan dapat membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan tidak hanya melahirkan seseorang yang 

ahli dalam bidang tertentu, namun termasuk juga bagaimana seseorang mampu 

membawa diri dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. 
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Ketika mayoritas karakter masyarakat kuat, positif, dan tangguh maka 

peradaban yang tinggi dapat dibangun dengan baik dan sukses. Sebaliknya, jika 

mayoritas karakter masyarakat negatif, karakter negatif dan lemah 

mengakibatkan peradaban yang dibangun menjadi lemah. Terkait dengan 

tanggung jawab pendidikan tersebut, dalam sejarah pendidikan formal 

Geografi telah hadir sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah sejak masa yang sangat awal. Bahkan, sebelum anak sampai umurnya 

untuk masuk sekolah, pada hakikatnya anak telah pula mempraktekkan proses 

belajar geografi, yaitu mengamati, mengenal atau mengidentifikasi keadaan 

lingkungan untuk mendapatkan gambaran atau pengetahuan tentang segala 

sesuatu yang dijumpainya dan bermakna bagi dirinya.  

Menurut Zuriah (2008:38), karakter dapat dibentuk melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi antara teori dan praktek dan yang penting dalam 

proses pembelajaran tersebut adalah adanya pembiasaan yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Suharyono (2014: 23) berpendapat bahwa 

Geografi disekolah merupakan mata pelajaran  formal pertama yang membawa 

siswa kontak dengan realita yang dijumpai dalam hidupnya dimuka bumi. 

Sejak berabad-abad Geografi telah menjadi mata pelajaran yang tidak 

terpisahkan dengan program pengajaran kebanyakan sekolah, walaupun 

dengan sebutan nama yang berlain-lainan atau cara pengorganisasian dan 

bentuk penyajian yang berbeda-beda dalam kurikulum.Karena itu, upaya 

pendidikan Geografi perlu menanamkan pemahaman kesadaran terhadap 

bangsa dan negaranya, dengan penanaman sikap dan membentuk karakter 
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peserta didik. untuk membentuk karakter perlu mengetahui kondisi fisis dan 

sosial masyarakat, sehingga akan memudahkan proses pembentukan karakter. 

Pembelajaran Geografi bertujuan untuk menanamkan kesadaran tentang 

keadaan ruang pada suatu lingkungan. Untuk menanamkan kesadaran tentang 

pentingnya lingkungan bagi kehidupan selalu berkaitan dengan kajian lain, 

seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan bahkan agama. Artinya, untuk 

membangun karakter, kajian lain perlu disatukan dalam membangun satu 

tujuan, yaitu pembangunan karakter. 

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti selama melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) dan hasil observasi peneliti pada Hari Senin 

Tanggal 7 Januari 2019 di MAN Kendal,menunjukkan bahwa 

karakterkonservasi, khususnya kepedulian lingkungan dan tanggung jawab 

siswa yang pada awalnya mengakar kuat sehingga mendapatkan gelar MAN 

permodelan sejak tahun 2005 hingga sekarang, akhir-akhir ini mengalami 

kemerosotan. MAN Kendal yang  merupakan salah satu dari dua MAN di Jawa 

Tengah yang menjadi MAN permodelan bagi sekolah-sekolah lain, kaitannya 

dengansekolah konservasi melalui program workshop keterampilan, dengan 

bidang keterampilan yang dikelola meliputi keterampilan elektronika, tata 

busana, otomotif motor, otomotif mobil yang berbasis konservasi, yang di 

dalam program tersebut guru Geografi mempunyai peran dalam memberikan 

materi konservasi. 

Selain itu beberapa nilai-nilai konservasi tersebut tercermin dari 

beberapa aspek yang lain, salah satunya adalah dari aspek kepedulian terhadap 
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lingkungan, seperti kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, 

menanam tanaman hias maupun tanaman rindang, antusias siswa dalam 

kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh sekolah, dan masih banyak 

lagi. Namun sayangnya, akhir-akhir ini dalam segi kepedulian lingkungan, 

kurang disertai dengan tanggung jawab siswa dalam menjaga apa yang sudah 

mereka ciptakan atau mereka buat, bahkan dapat dikatakan bahwa sikap empati 

dan kepedulian terhadap lingkungan maupun  sesama yang mulai memudar. 

Dalam rangka pencegahan terhadap kemerosotan karakter ini guru memiliki 

peran cukup besar. Terlebih guru mata pelajaran Geografi yang materi 

pelajarannya berkaitan langsung dengan kepedulian lingkungan dan tanggung 

jawab siswa.  

Berdasarkan beberapa permasalahan , ada hal unik dan berbeda yang 

terjadi pada siswa Kelas XI IPS di MAN Kendal. Siswa-siswi Kelas XI IPS 

mempunyai perilaku karakter konservasi khususnya perilaku kepedulian 

lingkungan dan tanggung jawab yang lebih baik dibanding dengan kelas-kelas 

lainnya di MAN Kendal. Selain itu, kelas XI IPS merupakan kelas dengan 

sebagian besar siswa yang  mengambil keterampilan atau workshop berbasis 

konservasi yang ada di MAN Kendal. Jurusan IPS yang identiknya dianggap 

sebagai jurusan yang kurang dapat diatur atau mempunyai tingkat kriminalitas 

yang tinggi, justru mampu memberikan prestasi baru sebagai kelas yang layak 

di contoh kaitannya dengan nilai-nilai karakter konservasi. Salah satu prestasi 

yang membanggakan adalah dimana kelas XI IPS pernah menjuarai lomba K3 

(Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas) dalam rangka HUT MAN Kendal 
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pada tahun 2017. Hal lain juga dapat dilihat pada lingkungan sekitar kelas IPS 

yang asri, dan terawat serta bersih dari sampah-sampah yang berserakan.  

Kaitannya dengan pendidikan karakter, peran guru Geografi MAN 

Kendal sebagai pendidik mengharuskan guru untuk mengembangkan 

kepribadian baikpada siswa juga diri serdiri, menjaga kewibawaannya, dengan 

bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan berkepribadian baik agar bisa 

menjadi contoh bagi siswanya. Apapun yang dilakukan oleh guru Geografi dan 

dilihat oleh siswanya akan menjadi pertimbangan siswa dalam menilai dan 

meniru perilaku guru. Sedangkan, peran guru Geografi sebagai pengajar yaitu 

guru menjalankan tugasnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevalusi pembelajaran di sekolah. Guru Geografi membantu siswa untuk 

mengembangkan beberapa strategi untuk bisa mengatur dan mempertahankan 

informasi tentang analisis tugas dan memecahkan masalah. Selain mendidik 

dan mengajar, guru Geografi juga harus mengusahakan agar terjadi perubahan 

sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi, dan sebagainya 

melalui pembelajaran yang disampaikan. Bukan hanya materi pembelajaran 

saja yang harus disampaikan oleh guru Geografi, akan tetapi juga nilai-nilai 

karakter, yang dalam hal ini adalah karakter konservasi khususnya kepedulian 

lingkungan dan tangggung jawab yang sangat penting dalam pembentukan 

karakter siswa.  

Melalui proses observasi, berdasarkan wawancara dengan beberapa 

murid, dijelaskan bahwa guru Geografi mempunyai karakter dan cara mengajar 

yag berbeda dibandingkan dengan guru mata pelajaran jurusan IPS lainnya 
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dalam membentuk dan mengajarkan kepada siswa IPS tentang bagaimana kita 

harus mempuyai jiwa atau karakter khususnya karakter konservasi, dengan 

berpedoman bahwa jangan takut berbeda dengan orang lain, selama kita dalam 

jalur yang benar. Banyak nilai-nilai yang dapat dicontoh dari guru Geografi 

MAN Kendal kaitannya dengan nilai-nilai karakter konservasi, dimana sosok 

guru tidak hanya memberikan materi-materi berupa teori didalam kelas saja 

akan tetapi juga melalui sikap dan perilaku sang guru yang tanpa rasa gengsi 

atau apapun terjun langsung ke lapangan untuk mencontohkan kepada siswa 

khususnya terkait kepedulian terhadap alam. Selain itu, beberapa hal menarik 

yang peneliti amati dari guru Geografi adalah pada saat pembelajaran. Guru 

Geografi selalu mempunyai ide tentang bagaimana cara mengajar yang asik, 

menari, disiplin dan santai, tetapi inti dari materi pembelajaran dapat terserap 

dengan baik. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan, dapat 

disimpulkan bahwa untuk membentuk karakter konservasi, khususnya 

kepedulian lingkungan dan tanggung jawab yang baik pada siswa, peran guru 

Geografi dipandang mempunyai pengaruh lebih dibanding dengan guru IPS 

pada mata pelajaran lainnya untuk memberikan pengetahuan dan contoh 

perilaku karakter konservasi yang harus dimiliki oleh setiap siswanya. Hasil 

pengamatan ini akan dituangkan peneliti dalam sebuah penelitian yang 

berjudul Peran Guru Geografi Dalam Pendidikan Karakter Konservasi Pada 

Siswa Kelas XI IPS Madrasah Aliyah  Negeri (MAN) Kendal Tahun 2019. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku karakter konservasi yang tercermin pada siswa kelas XI 

IPS MAN Kendal tahun 2019 ? 

2. Bagaimana peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi  

pada siswa kelas XI IPS MAN Kendal tahun 2019? 

3. Menganalisis pengaruh peran guru Geografi terhadap karakter konservasi 

yang terbentukpada siswa kelas XI IPS MAN Kendal Tahun 2019?  

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru Geografi dalam 

pendidikan karakter konservasi pada siswa kelas XI IPS MAN Kendal 

Tahun 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perilaku karakter konservasi yang tercermin pada siswa kelas 

XI IPS MAN Kendal tahun 2019. 

2. Mengetahui bagaimana peran guru Geografi dalam pendidikan karakter 

konservasi  pada siswa kelas XI IPS MAN Kendal tahun 2019.  

3. Mengetahui bagaimana pengaruh peran guru Geografi terhadap karakter 

konservasi yang terbentukpada siswa kelas XIIPS MAN Kendal Tahun 

2019. 
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4. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat guru Geografi dalam 

pendidikan karakter konservasi pada siswa kelas XI IPS MAN Kendal Tahun 

2019? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi 

pembaca terkait peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi 

pada siswa kelas XI IPS. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi guru IPS khususnya guru Geografi yang ingin menerapkan 

pendidikan karakter konservasi dalam proses pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru IPS  

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan referensi 

tentang peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi pada 

siswa kelas XI IPS. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

sekolah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter konservasi pada siswa kelas XI IPS.  

c. Bagi Siswa  

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang implementasi pendidikan karakter konservasi. Selain itu, siswa 
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juga diharapkan mampu menerima setiap kegiatan pembelajaran yang 

memuat nilai-nilai karakter konservasi dengan baik. 

1.5Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahan pemahaman dalam memahami judul penelitian ini. Selain itu untuk 

membatasi fokus penelitian ini agar ruang lingkupnya tidak terlalu luas. Oleh 

karena itu peneliti menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini, antara 

lain: 

a. Karakter Konservasi 

Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap 

memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk 

pemanfaatan masa depan. Nilai-nilai karakter konservasi  yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab. 

Diantara 11 karakter konservasi, kedua nilai konservasi yang diambil dalam 

penelitian ini menurut peneliti dinilai sebagai nilai yang paling menonjol di 

lokasi penelitian. Nilai peduli lingkungan pada siswa yang sangat erat 

dengan suasana di lingkungan Madrasah, hampir berbading terbalik dengan 

nilai tanggung jawab siswa. Kedua karakter ini sama-sama diajarkan oleh 

guru yang sama akantetapi penerapan atau implementasi yang tercermin 

pada siswa menjadi berbeda. Adapun nilai-nilai karakter konservasi dalam 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1)Peduli Lingkungan 
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2)Tanggung Jawab 

b. Peran Guru Geografi 

 Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala aspeknya, baik 

spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya 

(Suparlan, 2008:12). Dalam penelitian ini, peran yang dilakukan guru 

Geografi untuk menanamkan nilai-nilai karakter konservasi pada siswa IPS 

adalah peran guru sebagai pendidik dan pengajar. Diantara banyaknya peran 

guru dalam pendidikan, kedua peran guru tersebut tugasnya sudah mewakili 

peran-peran guru lainnya. Adapun penjelasan peran guru dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Peran guru sebagai pendidik dalam pendidikan karakter konservasi 

2) Peran guru sebagai pengajar dalam pendidikan karakter konservasi  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1Guru 

Berdasarkan  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seorang pendidik harus memiliki 

kompetensi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan  

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

BAB VI, pasal 28 ayat 3, bahwa ada empat kompetensi:  

1. Kompetensi Kepribadian  

Pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus 

digugu dan ditiru).  

2.Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan.  

3.Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota 

masyarakat dan sebagai makhluk sosial.
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4.Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi ini berhubungan dengan wawasan penguasaan akademik 

dan bahan kajian akademik. 

2.1.2. Peran Guru 

Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru (Mulyasa, 

2008:35-36). Lingkungan sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab dalam 

membentuk karakter masyarakat . Menurut Okeke dan Drake (2014),  adannya 

pemahaman, serta kebijakan terstruktur dilingkungan sekolah  yang baik 

mengenai pendidikan karakter akan berujung pada terciptanya karakter 

masyarakat yang baik serta peningkatan kualitas dari guru itu sendiri. Guru juga 

berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi 

seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinyasecara 

optimal.Peran guru sangat luas, guru tidak hanya sebagai pendidik, pembimbing, 

pelatih atau pengajar saja tetapi guru juga harus dapat memposisikan diri sebagai 

orangtua dan teman. Menurut Sanjaya (2008), peran guru adalah sebagai berikut:

a. Guru Sebagai Pendidik 

Menurut Mulyasa (2009:37), Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, 

panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri,dan disiplin. Sebagai pendidik, 
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guru juga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya 

secara optimal. Dalam halini guruharus kreatif, profesional, dan 

menyenangkan, dengan memposisikan diri sebagai berikut:  

1. Orangtua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 

2. Teman,tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik. 

3. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta 

didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya.  

4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orangtua untuk dapat 

mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran 

pemecahannya. 

5. Memupuk rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab. 

6. Membiasakan peserta didik untuksaling berhubungan (silaturrahim) dengan 

orang lain secara wajar. 

7. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang 

lain, dan lingkungannya. 

8. Mengembangkan kreativias. 

9. Menjadi pembantu ketika diperlukan. 

 Menurut Nurchaili (2010), Pada prinsipnya mendidik karakter bukan 

hanya menjadi tugas sebagian guru tertentu saja seperti guru PKn, guru 

Akidah Akhlak, guru Bimbingan Konseling ataupun guru Agama. Pendidikan 

karakter menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk di dalamnya seluruh 
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guru mata pelajaran. Mendidik karakter melalui keteladanan guru pendidikan 

karakter tidak hanya membutuhkan teori atau konsep semata. Menurut 

Suwandi yang dikutip oleh Nurchaili (2010), pelaksanaan pendidikan 

karakter di sekolah lebih tepat melalui pendekatan modeling, keteladanan 

(uswah) yang dilakukan oleh guru. Karena karakter merupakan perilaku 

(behaviour), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh 

peserta didik, maka harus diteladankan bukan diajarkan. Jadi dalam mendidik 

karakter sangat dibutuhkan sosok yang menjadi model. Model yang dapat 

ditemukan oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya. Semakin dekat model 

pada peserta didik akan semakin mudah dan efektiflah pendidikan karakter 

tersebut. Peserta didik membutuhkan contoh nyata, bukan hanya contoh yang 

tertulis dalam buku apalagi contoh khayalan. 

Menurut Suparlan (2008; 36), peran guru sebagai pendidik diantara 

memiliki tugas untuk: 

1. Mengembangkan kepribadian 

 Kepribadian adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-

disposisi psikis manusia yang individual yang memberi kemungkinan 

untuk membedakan ciri-cirinya yang umum dengan pribadi yang lain, 

Nursyamsi (2014 ).Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan 

peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan 

dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan 

(supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak 
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agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma 

hidup dalam keluarga dan masyarakat (Cahyani, 2014). Tugas-tugas yang 

berkaitan dengan peningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak 

untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti 

penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orangtua, dan orang dewasa 

yang lain, moralitas, tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan 

keterampilan dasar, serta persiapan. Guru sebagai penanggung jawab 

pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar 

tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada 

(Hanum, 2014). 

Berdasarkan teori dalam halaman ruang guru, disebutkan Ada 

beberapahal yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengokohkan 

karakter siswa diantaranya: 

1. Memposisikan diri sebagai contoh bagi murid 

Dengan mengingat diri sendiri sebagai contoh, maka guru akan 

lebih berhati-hati dalam bersikap sehingga lebih bijak darisetiap 

tindakan yang diambil. Dengan memberikancontoh yang baik, 

diharapkan murid bisa mengikuti sisi poitif yang dimiliki guru. 

2. Seorang guru harus mengapresiasi usaha siswa 

Seorang guru hendakanya tidak hanya memberikan apresiasi pada 

siswa berdasarkan nilai akademisnya saja, akan tetapi juga bagaimana 

apresiasi guru terhadap usaha yang telah dilakukan oleh siswa. Dengan 
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ini diharapakan akanterbangun kepribadian dan karakter yang baik pada 

siswa. 

3. Mengajarkan nilai moral dalam pelajaran 

Dengan mengajarkan nilai-nilaimoral dalam 

pembelajaran,diharapkan nantinya ketika siswa sedang menghadapi 

suatu masalah kedepannya, siswa dapat berfikir optimis bahwa 

setiapmasalah pastiada jalan keluarnya. 

4. Jujur pada diri sendiri dan terbuka pada kesalahan 

Guru sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan meskitidak 

pernah berniat melakukan kesalahan. Untuk memberikan contoh yang 

baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil 

apapun itu. Kemudian diharapkan dari sinilah, murid dapat belajar 

bagaimana cara untukmemperbaiki kesalahan dan berani bertanggung 

jawab atas kesalahan yang diperbuat. 

5. Mengajarkan sopan santun 

Alangkah lebih baiknya ketika ada sikap yang kurang baik yang 

dilakukan oleh murid,guru berperan untukmengoreksi sikap tersebut. 

Janganmemarahi, tetapi mengingatkan juga bahwa sikapnya itu kurang 

baik dan memberikan alternatif tindakan lain yang lebih positif dengan 

cara yang lembut. 

6. Memberikan kesempatan siswa untuk belajar memimpin 
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Misalnya dengan memberi tanggung jawab kepada siswa untuk 

belajarmenjadi ketua kelompok, serta memberi masukan yang 

memotivasi siswa agar siswa merasa lebih percaya diri bisa semangat 

untuk terus belajar menjadi lebih baik. 

7. Berbagi pengalaman sebagai cerita inspiratif 

Dengan cara ini diharapakan bisa mendidik siswanya tidak 

hanya kemampuan akademis, tetapi juga pribadi yang positif (Ruang 

Guru: 2016) 

2. Membina budi pekerti 

 Guru sebagai pendidik berkewajiban atas semua perkembangan 

anak, baik dalam pemikirannya ataupun dalam perbuatannya. Meskipun 

demikian bukan berarti guru adalah orang satu-satunya yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan (kedewasaan) anak, tetap saja pendidik 

pertama dan utama adalah orangtua di rumah karena anak banyak 

menghabiskan waktu dirumah bersama orangtua (Nursyamsi, 

2014).Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwanto, Palimbong, 

dan Saneba, ada beberapa hal yang dilakukan guru dalam membina budi 

pekerti, diantanya: 

a. Didalam proses pembelajaran 

1) Mengembangkan pembelajran secara sistematis dan menyenangkan 

agar terkesan lebih menarik; 
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2) Menjadi mitra belajar dengan cara selalu melibatkan siswa untuk saling 

bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan dalam proses 

pembelajaran; 

3) Selalu mengontrol sikap siswa untuk saling menghargai dan 

menghormati selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung; 

4) Selalu menanamkan pendidikan moral dan nilai-nilai positif kepada 

siswa dan sebagainya yang berkaitan dengan substansi materi dalam 

proses pembelajaran; 

5) Memberikan penilaian secara objektif kepada siswa. 

b. Di luar proses pembelajaran 

1) Selalu menjadi teladan atau contoh yang baik bagi siswa-siswinya baik 

dilingkungan sekolah maupun didalam kehidupan masyarakat; 

2) Selalu melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler, 

seperti melakukan kegiatan peringatan hari besar Nasional Indonesia 

maupun kegiatan hari-hari besar keagamaan, dan melaksanakan 

kegiatan pembinaan keagamaan contohnya pesantren kilat, pengajian 

disetiap hari jumat sore,kultum setelah selesai shalat zuhur, dan zhikir 

bersama sebelum melaksanakan ujian; 

3) Melaksanakan tata tertibyang telah ditetapkan sekolah; 

4) Memberikan sanksi yang tegas dan bersifat mendidik terhadap siswa 

yang melakukan pelanggaran disekolah; 

5) Meningkatkan kunjungan rumah kepada siswa yang sering bermasalah; 
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6) Melakukan program razia disekolah; 

7) Melaksanakan kegiatan bakti sosial. 

b. Guru Sebagai Pengajar 

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, 

motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan 

verbal, tingkatkebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam 

berkomunikasi.  

Menurut Suparlan (2008), peran guru sebagai pengajar mempunyai tugas 

diantaranya: 

a. Merancang pembelajaran 

Rancangan Pembelajaran adalah dokumen hasil kegiatan perencanaan 

pembelajaran yang memproyeksikan tindakan yang akan dilaksanakan dalam 

suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-

komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik), serta bagaimana 

mengukurnya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar 

menjadi efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran dimulai dengan 

menyusun rancangan pembelajaran mata pelajaran yang disajikan dalam 

bentuk dokumen. Dokumen rancangan pembelajaran ditetapkan dan 

dikembangkan oleh gurusecara mandiri atau bersama dalam kelompok 

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi dalam program studi 

( Taufiq, dkk, 2018:5). 
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Adapun peran guru sebagai pengajar diantaranya berperan dalam: 

1. PerencanaanPembelajaran  

Pada tahap ini silabus, RPP, dan bahan ajar disusun. Baik silabus, 

RPP, dan bahan ajar dirancang agar muatan maupun kegiatan 

pembelajarannya memfasilitsi atau berwawasan pendidikan karakter. Cara 

untuk membuat silabus, RPP, dan bahan ajar yang berwawasan pendidikan 

karakter adalah dengan menambahkan atau  mengadaptasikan kegiatan 

pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, 

didasarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasikannya nilai-nilai. 

Secara umum, kegiatan belajar yang potensial dapat mengembangkan 

karakter peserta didik memenuhi prinsip atau kriteria yang meliputi tujuan, 

input, aktifitas, pengaturan (setting), peran guru, serta peran peserta didik.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

 Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan 

nilai-nilai karakter yang ditargetkan.  

3. Evaluasi Pencapaian Belajar 

 Pada dasarnya authentic assessment diaplikasikan dalam proses 

evaluasi pembelajaran. Teknik dan instrumen penilaian yang dipilih dan 

dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian akademik atau kognitif 

siswa, tetapi juga mengukur perkembangan kepribadian siswa. Bahkan 
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perlu diupayakan bahwa teknik penilaian yang diaplikasikan 

mengembangkan kepribadian siswa sekaligus.  

c. Guru sebagai Sumber Belajar 

Peran guru dalam sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan 

materi.Menurut Sanjaya (2008: 22), sebagai sumber belajar hendaknya guru 

memiliki referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa. Guru dapat 

mendapatkan referensi melalui buku-buku literatur, mengetahui berbagai 

informasi. Melalui pemetaan materi pelajaran seperti ini akan memudahkan 

guru dalam melaksanakan perannya sebagai sumber belajar. 

d. Guru sebagai Fasilitator 

 Guru berperan sebagai fasilitator, dimana dalam memberikan pelayanan 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk dapat 

berperan sebagai fasilitator, guru mengetahui dan mengenal jenis-jenis media 

dan sumber belajar, guru perlu memiliki beberapa keterampilan seperti 

penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran, metode pembelajaran, 

kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. 

e. Guru sebagai Pengelola 

Menurut Sanjaya (2008: 24-25), melaksanakan pengelolaan pembelajaran 

ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber belajar 

dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri. Guru memiliki 

empat fungsi umum sebagai manajer, yakni merencanakan tujuan 

pembelajaran, mengorganisasikan sumber belajar, memimpin, dan mengawasi. 
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f. Guru sebagai Demonstrator 

 Sebagai demonstrator, guru harus mempertunjukan kepada siswa segala 

sesuatu yang dapat membuat siswa mengerti dan memahami setiap pesan yang 

disampaikan. Dengan menunjukkan sikap-sikap terpuji dan menyampaikan 

materi agar setiap materi pelajaran dapat lebih dipahami dan dihayati oleh 

siswa.  

g. Guru sebagai Pembimbing 

Peran guru sebagai pembimbing menurut Sanjaya (2008: 27), adalah 

menjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, guru dapat diibaratkan 

sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya bertanggung jawab terhadap perjalanan mental, emosional, 

kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks (Mulyasa, 

2008:41). Guru harus menjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa 

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya. 

Untuk itu guru harus memiliki pemahaman tentang siswanya (Sanjaya, 

2006:27). 

h. Guru sebagai Motivator 

 Fungsi dari guru sebagai motivator adalah memberikan dorongan kepada 

siswa untuk belajar, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa 

(Suparlan, 200: 31). Guru dituntut kreatif untuk membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Adpaun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi siswa salah 
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satunya adalah dengan memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan 

minat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan pujian atas 

keberhasilan siswa, komentar terhadap pekerjaan siswa, penilaian, dan 

menciptakan persaingan dan kerjasama (Sanjaya:2008:29-31). 

Menurut Manizar (2015), guru sebagai motivator hendaknya 

menunjukkan sikap sebagai berikut : 

1) Bersikap terbuka, artinya bahwa seorang guru harus dapat mendorong 

siswanya agar berani mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan 

positif; 

2) Membantu siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang 

ada pada dirinya secara optimal; 

3) Menciptakan hubungan yang serasi dan penuh kegairahan dalam interaksi 

belajar mengajar di kelas; 

4) Menanamkan kepada siswa bahwa belajar itu ditujukan untuk mendapatkan 

prestasi yang tinggi atau agar mudah memperoleh pekerjaan, atau keinginan 

untuk menyenangkan orang tua, atau demi ibadah kepada Allah, dan masih 

banyak lagi hal lain yang dapat dijadikan motivasi demi ditumbuhkannya 

minat belajar siswa; 

5) Sikap aktif dari subjek belajar (siswa) mutlak diperlukan karena minat 

belajar itu seharusnya dapat tumbuh dari dalam diri subjek belajar sendiri 

dengan atau tanpa bantuan orang lain, melalui penekanan pemahaman 

bahwa belajar itu ada manfaatnya bagi dirinya. 
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i. Guru sebagai Evaluator 

Menurut Mulyasa (2008: 61), evaluasi dan penilaian merupakan aspek 

pembelajaran yangpaling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang 

dan hubungan, serta variable lain yang mempunyai arti apabila berhubungan 

dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dalam setiap segi 

penilaian. Mengingat kompleksnya proses penilaian, guru perlu memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai. 

Menurut Narinasamy dan Logeswaran ( 2015) peran guru merupakan 

bagian dari etika permainan peran yang sangat penting kaitannya dengan 

hubungan antara guru dengan siswa.  Guru membutuhkan banyak waktu 

dengan para siswa secara terkhusus,atau terkonsentrasi pada beberap siswa. 

Guru Geografi sangat berperan dalam menanamkan rasa kesadaran lingkungan, 

karena kajian Geografi yang berhubungan dengan lingkungan hidup. 

Suharyono (2014:162-163) menyebutkan tujuan dari pengajaran Geografi di 

sekolah bukan hanya menyangkut pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga 

untuk pencapaian sasaran pada bidang afektif, meliputi: 

a. Menumbuhkan pengenalan dan cinta akan tanah air serta menanamkan rasa 

cinta dan hormat pada sesama manusia. 

b. Memberikan kemampuan untuk membudayakan alam sekitar serta 

menanamkan kesadaran dan keharusan kerja dan berusaha untuk dapat 

menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam sekitar. 

c. Memupuk kesadaran ekologi. 
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d. Menanamkan pengertian tentang potensi lingkungan dan kemungkinan usaha 

yang ada dalam lingkungan serta mengembangkan pandangan luas dan cita-

cita yang rasional dalam memilih dan memodifikasi lapangan kerja. 

Berdasarkan penelitianyang dilakukan oleh Rohmawati (2010), mengenai 

peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan, guru Geografi 

masuk dalam kategori baik dengan persentase 65,34%. Dengan rincian, peran 

guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan melalui pengetahuan 

dalam kategori baik dengan persentase 67,17%, melalui sikap dalam kategori 

cukup dengan persentase 59,97% dan melalui tindakan dalam kategori baik 

dengan persentase 68,89%. Berdasarkan hasil penelitian, pandangan siswa 

mengenai peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa dalam kategori cukup dengan persentase 54,32%. Dengan rincian peran 

guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan melalui pengetahuan 

dalam kategori cukup dengan persentase 51,3%, melalui sikap dalam kategori 

cukup dengan persentase 57,56%, dan melalui tindakan dalam kategori cukup 

dengan persentase 54,09%. 

2.1.3. Pendidikan Karakter 

Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019), karakter adalah 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orangl lain. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 
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atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all dimensions of school

life to foster optimal character developmnet”(Aqib, dkk, 2011: 3). Pendidikan 

karakter dapat  dilakukan oleh setiap satuan pendidikan untuk membangun moral 

setiap siswa-siswinya. Menurut Pala, dkk, (2011),  

Pendidikan karakter sangat penting ditanamkan sedini mungkin. Karena 

dengan karakter yang baik kita melakukan hal-hal yang patut, baik dan benar 

sehingga kita bisa berkiprah menuju kesuksesan hidup, kerukunan antarsesama 

dan berada dalam koridor perilaku yang baik. Sebaliknya, kalau kita melanggar 

maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, dari yang sifatnya ringan, 

seperti tidak disenangi, tidak dihormati orang lain, sampai yang berat seperti 

melakukan pelanggaran hukum. Penerapan pendidikan karakter semakin 

mendesak guna menyikapi degradasi moral atau kemerosotan budi pekerti siswa 

yang terjadi di negeri ini. Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis 

konservasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam proses 

pembelajaran yang efektif (Setyowati,dkk, 2014: 153). 

2.1.4. Nilai-nilai Karakter 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan atau 

hukum, etika akademis, dan prinsip HAM, telah teridentifkasi butir-butir nilai 

yang dikelompokkan menjadi lima dasar utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia, 

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesamamanusia, 
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dan lingkungan,serta kebangsaan. Sujak (2011) menyebutkan bahwa nilai-nilai 

pendidikan karakter menurut Permendiknas No. 2 Tahun 2010 diantaranya: 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat 

atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

tanggung jawab. Nilai-nilai yang dapat dihayati dalam penelitian ini diantaranya 

kepedulian, khususnya lingkungan dan tanggungjawab. Berikut adalah daftar 

nilai-nilai utama yang dimaksud dan deskripsi ringkasnya. 

1. Nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan 

Religius yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan 

elalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan danajaran agamanya. 

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 

a. Jujur  

b. Bertanggung jawab 

c. Bergaya hidup sehat 

c. Disiplin 

d. Kerja keras 

e. Percaya diri 

f. Berjiwa wirausaha 

g. Berpikir logis, kitis, kreatif, dan inovatif 

h. Mandiri 

i.Ingin tahu 
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j. Cinta ilmu 

c) Nilai karakter dalam hubungnnya dengan sesama 

1. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 

2. Patuh pada aturan-aturan sosial 

3. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

4. Santun  

5. Demokratis 

d) Nilai karakter hubungannya dengan ligkungan 

Peduli sosial dan lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan 

selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

e) Nilai kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

1. Nasionalis 

2. Menghargai keberagaman  

 Subianto (2013), memberikan contoh-contoh perilaku karakter  yang dapat 

diterapkan di sekolah: 

1. Membiasakan siswa berbudaya salam, sapa dan senyum. 

2. Tiba di sekolah mengucap salam sambil salaman dan ciumtangan guru. 
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3. Menyapa teman, satpam, penjual dikantin atau cleaning servicedi sekolah. 

4. Menyapa dengan sopan tamu yang datang ke sekolah. 

5. Membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dansantun. 

6. Mendidik siswa duduk dengan sopan di kelas. 

7. Mendidik siswa makan sambil duduk di tempat yang telah 

disediakan, tidak sambil jalan- jalan. 

8. Membimbing dan membiasakan siswa shalat Dhuha danshalat Dzuhur 

berjamaah di sekolah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noviani Achmad Putri (2010) 

tentang penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran ada 

beberapa aspek penanaman karakter, diantaranya: 

a. Melalui materi 

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran. 

b. Melalui silabus 

Silabus merupakan acuan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar 

mata pelajaran tertententu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, 

pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan 

berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Berdasarkan hasil analisis 

penelitian, disimpulkan bahwa pengembangan silabus dalam pengintegrasian 

nilai-nilai karakter pada perangkat pembelajaran. Artinya nilai-nilai karakter 

yang ada di dalam silabus masih keseluruhan dari nilai-nilai karakter yang 

dianalisis berdasarkan karakteristik mata pelajaran, bukan berdasarkan materi 
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bahan ajar. Nilai-nilai karakter itulah yang nantinya masih akan dianalisis 

untuk pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam RPP. 

c. Melalui media pembelajaran 

 Nilai dan manfaat media pembelajaran dalam mempertinggi proses belajar 

peserta didik karena: 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar menumbuhkan nilai karakter rasa ingin 

tahu 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik 

menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik sehingga dapat menumbuh-

kan nilai karaker rasa ingin tahu atau cerdas 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga merangsang anak untuk 

dapat lebih kreatif dalam berbagai hal 

d. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar menumbuhkan 

nilai karakter aktif, berfikir kritis dan lain-lain 

d. Melalui evaluasi 

 Penilaian pendidikan karakter dititikberatkan pada keberhasilan 

penerapan nilai-nilai dalam sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan 

nilai-nilai karakter yang diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari. Jenis penilaian dapat berbentuk penilaian sikap dan perilaku, baik 

individu maupun kelompok. Hasil penilaian tersebut diharapkan perilaku yang 
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mencerminkan karakter peserta didik senantiasa dapat diketahui dan 

diperbaiki.  

 Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pendidikan diantaranya adalah, 

infrastuktur, kualitas peran guru serta perhatian dari orangtua terhadap 

anak.Hambatan yang sering dialami peserta didik dalam pendidikan karakter 

diantaranya adalah guru mengalami kesulitan karena kurangnya penguasaan 

dalam penyampaian materi memberikan keteladanan serta sikap empati 

kepada siswa (Syarif, 2018). 

2.1.5. Karakter Konservasi 

Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap 

memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan 

masa depan. Konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu tempat atau 

ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara 

dengan baik. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai 

dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk 

pemanfaatan lebih lanjut. Suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya 

dipertahankan keasliannya dan perawatannya tetapi juga bisa mendatangkan nilai 

ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat luas.  
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Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan 

atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara 

seimbang. Adapun beberapa tujuan dan sasaran konservasi adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara dan melindungi tempat-tempat yang indah dan berharga, agar 

tidak hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar 

b. Menekankan pada penggunaan kembali bangunan lama, agar tidak terlantar. 

Apakah dengan menghidupkan kembali fungsi lama, ataukah dengan 

mengubah fungsi bangunan lama dengan fungsi baru yang dibutuhkan 

c. Melindungi benda-benda cagar budaya yang dilakukan secara langsung 

dengan cara membersihkan, memelihara, memperbaiki, baik secara fisik 

maupun khemissecara langsung dari pengaruh berbagai faktor lingkungan 

yang merusak 

d. Melindungi benda-benda (peninggalan sejarah dan purbakala) dari kerusakan 

yang diakibatkan oleh alam, kimiawi dan mikro organisme. 

Sasaran konservasi adalah: 

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan, antara manusia 

danlingkungan hidup 

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup

3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan

4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup 

5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana 



34 

6. Terlindunginya Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar 

wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup (Hardati, dkk, 2016: 61-64). 

Nilai-nilai sosial budaya tersebut adalah rasa malu, kerja keras, rajin dan 

disiplin, hidup hemat dan produktif, gandrung inovasi, menghargai prestasi, 

bekerja sistematik dan terorganisasi, empati tinggi, rasional atau impersonal, 

sabar dan syukur, amanah, dan bervisi jangka panjang. Sementara itu, nilai 

komponen kemajuan adalah produktif dan humanistik, keadilan dan berbudi 

pekerti tinggi, menjunjung tinggi solidaritas, mengutamakan keberlanjutan dan 

ketegaran diri yang tinggi (Pranadji dalam Rachman 2012).  

Menurut Hardati, dkk (2016:61-64), ada 11 nilai karakter yaitu: 

1. Religius 

2. Jujur  

3. Cerdas 

4. Adil 

5. Tanggung jawab 

 Tanggungjawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan 

sungguh-sungguh serta kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan 

sendiri. Tanggung jawab terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan 

sendiri untuk melakukan kewajiban (Sukiman, 2016). Karakter tanggung 

jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya yang seharusnya dia lakukan , terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. Manfaat karakter tanggung jawab adalah meningkatkan disiplin 

sikap berhati-hati,kerja sama, hasil belajar siswa, dan kemandirian siswa. 

Siswa menjadi lebih aktif serta rajin dalam pembelajaran. 

Adapun manfaat sikap tenggung jawab menurut Sukiman (2016) adalah 

sebagai berikut: 

a. Dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, 

dihormati dan dihargai serta disenangi oleh orang lain 

b. Sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah 

dengan tindakan yang lebih baik merupakan kunci meraih kesuksesan 

c. Sikap bertanggung jawab seseorang membuat ia berhasil menyelesaikan 

tugas dengan baik. 

d. Sikap bertanggung jawab akan membuat seseorang bertindak lebih hati-

hati dengan perencanaan yang matang. 

e. Sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat dan tegar 

menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. 

6. Peduli 

Peduli adalah nilai karakter individu untuk menghormati dan 

menghargai. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan lingkungan dan mengembangkan upaya 
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untuk memperbaikikerusakan yang sudah terjadiakibat tindakan manusia 

(Hardati, dkk, 2016: 66). 

Nilai kepedulian meliputi empat hal: 

1) Peduli diri, menyadari keberadaan diri, mengenali potensi diri,  

mengakui kelemahan dan keterbatasan diri, memelihara kesehatan diri, 

memelihara semangat hidup dan optimis untuk mencapai tujuan, 

meningkatkan produktifitas diri, dan meningkatkan kemampuan diri; 

2) Peduli sesama, mengedepankan kesamaan derajat antarsesama, memiliki 

pandangan dan sikappositif terhadap orang lain, bersedia mendengarkan 

apa yang disampaikan oleh orang lain, saling menasehati, membantu 

sesama sedang mengalami kesulitan, saling memanfaatkan 

untukmencapai tujuan yang mulia, berkomunikasi antar sesama dengan 

tulus, memiliki kepekaan tinggiterhadap perasaan dan kebutuhan orang 

lain, menghormati yang lebih tuadan mengasihi yang lebih muda, 

mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, menghargai harkat dan 

martabat orang lain; 

3) Peduli institusi, mengedepankan pelayanan kepada institusi, 

mendahulukan kewajiban dari pada hak, tidak mengganggu hak orang 

lain dalam institusi, melaksanakan tugas dengan baik sesuai prioritas 

institusi, fokus pada tugas institusi tanpa melahirkan konflik, bertindak 

dan proaktif secara efektif danefisien dalam sebuah sistem institusi 

kemasyarakatan, memahami alasan dibalik organisasi mereka dan 
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strukturnya, memberi masukan yang membangun terhadap institusi, tahu 

bagaimana caranya untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan 

baik sesuai dengan permintaanklien, mengerti situasikampus, 

masyarakat, dan negara, percaya pada komitmen terhadap visi dan misi 

institusi, cinta tanah air; 

4) Peduli lingkungan  

 Lingkungan secara harfiah dapat diartikan ebagai tempat tinggal 

makhlukhidup, manuia, hewan dan tumbuhan maupun jasad renik. 

Makhluk hidup dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang 

sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Manusia adalah makhluk hidup 

yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Manusia 

menjalani kehidupan dalam rangkaian tatanan ekosistem yang 

merupakan suatu unit atau satuan fungional dari makhluk-makhluk 

didalam suatu lingkungan. Penanaman rasa cinta terhadap alam demi 

mencegah kerusakan lingkungan serta memperbaiki kerusakan yang 

sudah ada semestinya perlu diwujudkan. Segala upaya guna 

mewujudkan misi menyelamatkan lingkungan perlu menggunakan 

sarana, metode, dan eksekusi yang tepat. Sekolah merupakan tempat 

yang strategi dalam mempertemukan generasi saat ini (guru) dengan 

generasi mendatang (siswa) agaknya dapat menjadi ujung tombak dalam 

pembentukan karakter peduli lingkungan (Nuryani, 2018). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Siti Nurindah 

Sari (2018), ada beberapa upaya penanaman kesadaram dan rasa tanggung 

jawab di lingkungan sekolah harus didukung oleh segenap warga sekolah, baik 

siswa, guru, maupun karyawan sekolah. Warga sekolah harusmenaati 

peraturan-peraturan yang dibuatdemimenciptakan kesadaranpeduli 

lingkungan. Adapun peraturan yang dibuat diantanya: 

a) Guru memberikan teladan kepada siswamengenai perilaku membuang 

sampah; 

b) Guru menasihati siswa apabila diketahui membuang sampah secara 

sembarangan; 

c) Menyusun mekanisme pencatatan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa 

dalam buku saku; 

d) Memastikan pelaksanaan giliran piket kelas dan sekolah; 

e) Merumuskan tata tertib kedisiplinan siswa dengan beberapa konsekuensi 

bila siswa melanggar; 

Adapun nilai-nilai dalam peduli lingkungan pada penelitian ini meliputi: 

1) Sadar lingkungan; 

2) Memelihara kelestarian lingkungan; 

3) Memelihara budaya dan kearifan lokal. 

7. Toleran 

8. Demokratis  

9. Cinta tanah air 
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10. Tanggung jawab 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019), tanggung 

jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). 

Adapun nilai-nilai tanggung jawab dalam penelitian ini meliputi: 

a) Bekerja sesuai hak dan kewajibannya; 

b) Dapat mengemban kepercayaan dari orang lain; 

c) Mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri: 

11. Santun 

2.2Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut penelitian yang relevan dengan judul peneliti dapat dilihat pada Tabel 

2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian yang relevan 

No Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Riani 

Rohmawat

i 

Peran Guru 

Geografi Dalam 

Menanamkan 

Kesadaran 

Lingkungan 

Pada Siswa Smp 

Sekecamatan 

Margasari 

Kabupaten 

Tegal 

Deskriptif 

Persentase 

Peran guru Geografi 

dalam menanamkan 

kesadaranlingkungan 

dalam kategori baik 

dengan persentase 

65,34%, dengan 

rincian,peran guru 

Geografi dalam 

menanamkan kesadaran 

lingkungan 

melaluipengetahuan 

dalam kategori baik 

dengan persentase 

67,17%, melalui 

sikapdalam kategori 

cukup dengan persentase 

59,97% dan melalui 

tindakan dalamkategori 

baik dengan persentase 

68,89%.  

2. Edy 

Surahman 

dan 

Mukminin 

Peran Guru Ips 

Sebagai 

Pendidik Dan 

Pengajar Dalam 

Meningkatkan 

Sikap Sosial 

Dan Tanggung 

Jawab Sosial 

Siswa Smp 

Deskriptif 

Kualitatif 

Peran guru IPS dapat 

meningkatkan sikap 

sosial dan tanggung 

jawab sosial siswa SMP 

Negeri 1 Pangkajene 

Sidrap dengan 

memberikan contoh-

contoh sikap sosial dan 

tanggung jawab sosial 

dan keteladanan secara 

spontan ketika di sekolah, 

sehingga siswa lebih 

mudah mengaplikasikan 

dan mengem-bangkan 

sikap tersebut dalam 

dirinya. 
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3. Riski 

Afandi 

Integrasi 

Pendidikan 

Lingkungan 

Hidup Melalui 

Pembelajaran 

Ips Di Sekolah 

Dasar Sebagai 

Alternatif 

Menciptakan 

Sekolah Hijau 

Library 

Research(Pen

elitian 

Kepustakaan)

. 

Pendidikan lingkungan 

hidup dapat di 

integrasikan ke dalam 

pembelajaran IPS dengan 

cara mengkaji standar isi 

pembelajaran IPS di 

sekolah dasar yang di 

keluarkan Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 

dengan pendidikan 

lingkungan hidup 

diharapkan dapat 

menciptakan sekolah 

hijau. 

4. Noviani 

Achmad 

Putri 

Penanaman 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Karakter 

Melalui  

Mata Pelajaran 

Sosiologi 

Deskriptif 

Kualitatif. 

Pendidikan karakter di 

SMA Negeri 5 Semarang 

diintegrasikan ke semua 

mata pelajaran yang ada 

dimana proses 

penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter 

melalui penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter 

pada mata pelajaran 

Sosiologi kelas X.Pena-

naman nilai-nilai 

pendidikan karakter 

ditinjau dari aspek materi 

Sosiologi yang telah 

dianalisis nilai-nilai ka-

rakternya, aspek RPP dan 

Silabus Sosiologi yang 

berkarakter, serta metode 

penanaman oleh guru, 

media pembelajaran 

berbasis karakter dan 

evaluasi penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter. 

Pengembangan dan 

penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter di 

SMA Negeri 5 Semarang 

melalui penyediaan 

fasilitas yang ada seperti 
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Berikut merupakan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini: 

1. Riani Rohmawati (2010) dalam penelitiannya membahas tentang peran guru 

geografi dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Penelitian tersebut relevan 

karena berhubungan dengan peran guru Geografi. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada variabel kedua dan metode penelitian yang digunakan. 

2. Edy Surahman dan Mukminin (2017) dalam penelitiannya membahas tentang 

peran guru IPS sebagai pendidik dan pengajar dalam meningkatkan sikap sosial 

dan tanggung jawab sosial siswa SMP. Penelitian ini sangat relevan kaitannya 

dengan peran guru yang diteliti, yaitu sebagai pendidik dan pengejar. Sedangkan 

perbedaannya adalah pada variabel penelitian, objek penelitian, dan metode 

penelitian yang digunakan. 

3. Riski Afandi (2013) dalam penelitiannya membahas tentang integrasi Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH) melalui pembelajaran IPS di Sekolah Dasar sebagai 

alternatif menciptakan sekolah hijau. Penelitian tersebut relevan kaitannya dengan 

tempat ibadah, 

laboratorium bahasa dan 

budaya serta Pusat 

Sumber Belajar yang baik 

serta ditunjang dengan 

berbagaia program 

sekolah mulai dari 

ekstrakurikuler, 

pengembangan budaya 

sekolah, wawasan wiyata 

mandala dan tentunya 

ditunjang dengan Visi 

dan Misi sekolah yang 

ada. 
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program-program yang diterapkan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang 

bersih dan indah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada variabel 

penelitan dan metode penelitian yang digunakan.  

4. Noviyanti Achmad Putri (2011) dalam penelitiannya membahas tentang cara atau 

teknik penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran 

sosiologi. Penelitian ini sangat relevan kaitannya dengan pendidikan karakter atau 

teknik penanaman karakter pada siswa. Sedangkan perbedaannya adalah pada 

variabel dan metode penelitian yang digunakan. 

2.3Kerangka Berfikir 

Karakter peduli dan tanggungjawab sangat diperlukan untuk dimiliki oleh 

manusia agar manusia mengetahui betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan. 

Salah satu sikap menanamkan karakter peduli dan tanggungjawab, salah satunya 

melalui pendidikan. Guru merupakan orang yang menjadi panutan dan sumber 

inspirasi siswa di sekolah, maka dari itu peran guru sangat dibutuhkan untuk 

menanamkan Karakter peduli dan tanggungjawab pada siswa. Usaha apa saja yang 

dilakukan guru agar siswa memiliki kesadaran lingkungan, baik melalui 

pembelajaran di kelas, di luar kelas maupun diluar sekolah.Adapun kerangka 

berfikir dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kurangnya Kepedulian Lingkungan Dan Tanggung Jawab Lingkugan Siswa 

Peran Guru (Guru Geografi) 

Pendidik 

1) Mengembangkan 

Kepribadian 

2) Membina Budi Pekerti 

1) Merancang 

Pembelajaran 

2) Melaksanakan 

Pembelajaran  

3) Menilai Aktivitas 

Pembelajaran 

Karakter Konservasi 

Siswa 

pengajar Fungsi 

Lain 

Pendidikan Karakter 

Konservasi 

Karakter Peduli 

Lingkungan 

1. Sadar Lingkungan 

2. Memelihara 

Kelestarian 

Lingkungan  

3. Melestarikan 

Budaya dan 

Kearifan Lokal 

Karakter Tanggung 

Jawab 

1. Bekerja Sesuai 

Hak dan 

Kewajiban 

2. Mengemban 

Amanah 

3. Mengakui 

Kekurangan Diri 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris (Rachman, 2012). Berdasarkan uraian 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi 

terhadap perilaku karakter konservasi siswa kelas XI IPS MAN Kendal tahun 2019. 

Ha : Ada pengaruh peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi 

terhadap perilaku karakter konservasi siswa kelas XI IPS MAN Kendal tahun 2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran guru Geografi dalam pendidikan karakter konservasi siswa kelas XI IPS 

MAN Kendal masuk dalam kategori baik dengan persentase 82,14 % pada data 

hasil angket dan berdasarkan data hasil observasi juga dalam kriteria baik dengan 

persentase 67,86%. Contoh peran guru sebagai pendidik yaitu memberikan contoh 

tindakan langsung, objektif dalam memberikan penghargaan pada siswa, 

memasukkan nilai-nilai konservasi dalam pembelajaran, serta membagikan 

pengetahuan tentang pengalaman guru dalam kegiatan konservasi lingkungan. 

Sedangkan peran guru sebagai pengajar meliputi persencanaan pembelajaran yang 

baik, penyampaian pembelajaran yang menarik, serta sistem penilaian yang 

objektif. 

2. Perilaku karakter konservasi siswa termasuk dalam kategori baik dengan 

persentase 46,43%. Data hasil angket tersebut selaras dengan data hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil observasi, perilaku karakter 

konservasi siswa dalam kategori baik dengan persentase 50%. Siswa kelas XI IPS 

menerapkan perilaku karakter konservasi tidak hanya disekolah saja, tetapi 

dimanapun mereka berada. 
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3. Peran guru Geografi berpengaruh positif terhadap perilaku karakter konservasi 

siswa. Berdasarkan analisi dari hasil per hitungan penelitian ini diperoleh 

persamaan regresi  Y = 25,498 + 0,399Xdan Y = 22,107 + 0,437X, artinya peran 

guru Geografi mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku konservasi yang 

terlihat pada siswa. Semakin baik peran guru Geografi maka akan semakin baik 

pula perilaku karakter konservasi pada siswa. 

4. Peran guru Geografi dalam pendidikan konservai dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya konsisstensi siswa 

dalam berperilaku dan faktor pendukung yang meliputi terpenuhinya tenaga 

pengajar dan sarana prasarana yang ada disekolah. 

5.2 Saran 

 Secara umum, implementasi pendidikan konservasi dalam pembelajaran 

Geografi di MAN Kendal terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah  

Sekolah perlu terus meningkatkan program-program konservasi seperti 

kerja bakti, penanaman pohon, lomba kebersihan kelas dan sebagainya dimana 

program tersebut tidak hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun, namun 

lebih diseringkan adanya program-program tersebut.   

2. Bagi Guru 

Guru Geografi perlu meningkatkan peran dalam implementasi pendidikan 

konservasi dalam pembelajaran Geografi di MAN Kendaldengan 
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meningkatkan fasilitas, mengelola kelas, bahan pembelajaran, kualitas 

penilaian, dan aktif dalam kegiatan konservasi baik didalam sekolah maupun 

diluar sekolah,serta  menularkan pemahaman dan kemampuan implementasi 

pendidikan konservasi, kepada guru lain di MAN Kendal dan sesama guru 

Geografi di sekolah lain. 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan konservasi baik yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah maupun diluar sekolah, serta menerapkan 

pengetahuan konservasi yang didapat disekolah, membaca buku atau internet 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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