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SARI 

Aqilla, Maytsa. 2019. Perilaku Peduli Lingkungan Sebagai Outcome

Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Siswa Kelas X di SMA Negeri 

1 Bae Kudus Tahun 2018/2019. Skripsi, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Ariyani Indrayati, S.Si., M.Sc.  

Kata Kunci: Perilaku Peduli Lingkungan, Outcome, Pendidikan Lingkungan 

Hidup. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran PLH yang hanya dimiliki 

oleh sekolah tersebut serta memiliki outcome perilaku peduli lingkungan siswa di 

sekolah namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Bae Kudus masih kurang peduli akan lingkungan. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan pembelajaran PLH di sekolah, (2) 

menganalisis perilaku peduli lingkungan siswa di sekolah, (3) mengevaluasi 

kelebihan dan kekurangan PLH dengan outcome perilaku peduli lingkungan siswa 

di sekolah. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Bae Kudus tahun 2018/2019. Pemilihan subjek berdasarkan pada kelas yang 

mendapatkan mata pelajan PLH. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi langsung oleh peneliti dan menggunakan alat 

CCTV, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan analisis data deskriptif 

dan interpretasi dari data CCTV sebagai teknik analisis data. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran 

PLH sudah dilaksanakan dengan baik dan di dukung oleh program sekolah seperti 

kebijakan pengurangan penggunaan kertas saat ulangan yaitu berbasis teknologi, 

pengurangan penggunaan plastik di sekolah dan kegiatan pembiasaan lainnya, 

sarana dan prasarana sekolah yang lengkap mampu menunjang pembelajaran PLH 

juga. Perilaku peduli lingkungan siswa sudah baik dalam indikator kepedulian 

lingkungan kelas, pengelolaan air dan kepedulian lingkungan sekitar. Kelebihan 

PLH dilihat dari adanya kegiatan di luar kelas yaitu praktik menanam tanaman 

dan kekurangannya yaitu outcome berbentuk perilaku memang perlu waktu dan 

tahapan yang panjang pada proses pembiasaannya.  

Kesimpulan dari penelitian ini dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Bae Kudus adalah sudah sesuai 

dengan K13 dengan menggunakan silabus, RPP, dan materi yang sesuai dan di 

dukung oleh program sekolah dan sarana dan prasarana yang baik serta sudah 

mampu mencapai outcome yaitu perilaku peduli lingkungan siswa yang baik 

karena lebih dari setengah indikator sudah tercapai. Saran dari peneliti adalah 

sekolah agar tetap melaksanakan mata pelajaran PLH sebagai muatan lokal ini 

untuk tahun-tahun berikutnya serta mampu menjadi panutan bagi sekolah lain 

yang belum menerapkan kurikulum ini.  
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ABSTRACT 

Aqilla, Maytsa. 2019. Environmental Care Behavior as Outcome of 

Environmental Education Learning in Class X Students at SMA Negeri 1 Bae 

Kudus in 2018/2019. Thesis, Department of Geography, Faculty of Social 

Sciences, Semarang State University. Supervisor: Ariyani Indrayati, S.Si., M.Sc. 

Keywords: Environmental Care Behavior, Outcome, Environmental Education. 

This research is motivated by PLH learning which is only owned by the 

school and has the outcomes of students environmental care behaviors but in 

reality some X class students in SMA Negeri 1 Bae Kudus are still less concerned 

about the environment. This study aims to (1) determine the implementation of 

environmental  education learning in schools, (2) analyze students 'environmental 

care behaviors at school, (3) evaluate the advantages and disadvantages of 

environmental education with outcomes of students' environmental care behaviors 

at school. 

The subjects in this study were all students of class X in SMA Negeri 1 

Bae Kudus in 2018/2019. The selection of subjects is based on classes that get 

PLH study subjects. Data collection techniques used in this study were direct 

observation by researchers and using CCTV equipment, interviews and 

documentation and using descriptive data analysis and interpretation of CCTV 

data as data analysis techniques. 

Based on the results of the study note that the implementation of PLH 

learning has been well implemented and supported by school programs such as 

the policy of reducing the use of paper during tests which are technology-based, 

reducing the use of plastic in schools and other habituation activities, complete 

school facilities and infrastructure capable of supporting PLH learning as well . 

Behavior of students caring about the environment is good in indicators of 

classroom environmental awareness, water management and environmental care 

around. The advantages of PLH are seen from the existence of activities outside 

the classroom, namely the practice of planting plants and their shortcomings, 

namely the outcome in the form of behavior, it takes a long time and stages in the 

process of habituation. 

The conclusion of this research in the implementation of environmental 

education learning in SMA Negeri 1 Bae Kudus is that it is in accordance with 

K13 by using syllabus, lesson plans, and materials that are appropriate and 

supported by good school programs and facilities and are able to achieve 

outcomes namely behavior care about the good student environment because more 

than half the indicators have been reached. Suggestions from researchers are that 

schools continue to implement PLH subjects as local content for the following 

years and be able to become role models for other schools that have not 

implemented this curriculum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Melalui pendidikan kemajuan Bangsa Indonesia di masa depan akan dapat 

segera tercapai. Peningkatan kualitas kehidupan di negara ini juga sangat di 

pengaruhi oleh pendidikan. Salah satu cara untuk memajukan dan meningkatkan 

kualitas kehidupan di negara Indonesia ini adalah dengan melakukan peningkatan 

mutu di bidang pendidikan karena kegiatan pendidikan yang berlangsung saat ini 

sangat mempengaruhi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia kelak. Pendidikan 

dapat membentuk karakter dan sikap setiap anak-anak emas bangsa untuk dapat 

berpikir maju dan cerdas guna menyejahterakan negara Indonesia kelak.  

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Tengah. Pada tahun 2017 Kabupaten Kudus meraih penghargaan Adipura 

Kencana dan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa tengah yang 

mendapatkan penghargaan tersebut. Hal ini tak lepas dari upaya Pemerintah 

Kudus dalam mengelola Lingkungan Hidup seperti dengan menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus. Terdapat banyak upaya 

pemerintah di dalamnya seperti melakukan pengawasan lingkungan hidup, 

pengedalian kerusakan tanah, koservasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. 

Salah satu upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggandeng institusi 

pendidikan dalam mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Kudus dengan 
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penetapan pada Bab X Pasal 53 ayat 3 dijelaskan 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. 

Kemudian dijelaskan kembali pada ayat 4 bahwa hak mendapatkan pendidikan 

lingkungan hidup dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal, pendidikan 

informal dan/atau pendidikan non formal.  

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 menurut 

Pemerintah Kabupaten Kudus masih memiliki beberapa permasalahan yaitu 

terdapat alih fungsi lahan di beberapa tempat diantaranya yaitu lahan kritis di 

sebagian besar wilayah Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog. Akibat adanya alih 

fungsi lahan tersebut lahan yang seharusnya menjadi resapan air semakin 

berkurang, padahal penyediaan air bersih di Kabupaten Kudus sangat 

mengandalkan air tanah sehingga dikhawatirkan volume air tanah tersebut 

semakin lama akan berkurang jika alih fungsi lahan yang terjadi semakin meluas. 

Lahan kritis tersebut juga menyebabkan rawan akan bencana tanah longsor 

bahkan bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan. Kemudian masih 

terdapat permasalahan air yaitu pencemaran air sungai akibat limbah akhir dari 

industri maupun pemukiman masyarakat dan juga maraknya eksploitasi secara 

ilegal mata air di kawasan atas yang kurang memperhatikan konservasi air.  

Peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sudah diadakan pada tahun 2015 yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 

Nomor 6 Tahun 2015. Peraturan ini dapat dikatakan cukup efektif dalam 

menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus 
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hingga pada tahun 2017 Kabupaten Kudus menjadi satu dari 6 penerima 

penghargaan Adipura Kencana di Indonesia dan merupakan satu-satunya daerah 

di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan tersebut.  Akan tetapi pada tahun 

2017 juga masih banyak terdapat permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten 

Kudus. 

Perilaku manusia yang seringkali acuh terhadap lingkungan harus diubah, 

dan perilaku peduli lingkungan merupakan sasaran utama guna mengatasi 

berbagai permasalahan lingkungan yang ada. Penanaman kepedulian lingkungan 

dapat dilakukan dengan jalur pendidikan salah satunya adalah melalui pendidikan 

lingkungan hidup baik itu dilakukan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain 

maupun dilakukan secara monolistik atau berdiri sendiri sebagai sebuah mata 

pelajaran. Diharapkan dari pendidikan ini dapat mengubah perilaku dan cara 

pandang manusia dalam menjaga lingkungan sehingga krisis lingkungan yang 

terjadi bisa semakin berkurang.  

Sekolah memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku siswa. 

SMA Negeri 1 Bae Kudus merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

pendidikan lingkungan hidup secara monolistik. Berdasarkan hasil wawancara 

awal dengan guru mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup didapatkan data 

bahwa pendidikan lingkungan hidup di SMA 1 Bae Kudus hanya diberikan pada 

siswa kelas X saja. Mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup ini baru diadakan 

sejak tahun 2016. Selain itu implementasi pendidikan lingkungan hidup juga 

diberikan di luar jam belajar mengajar di kelas yaitu sebagai kegiatan pembiasaan 

seperti kegiatan kebersihan sekolah massal, piket harian di masing-masing kelas, 
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lomba kebersihan lingkungan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup di SMA 1 

Bae Kudus juga didukung oleh sarana dan prasarana sekolah yang bisa 

mendukung pembelajaran pendidikan lingkungan hidup diantaranya greenhouse, 

tempat sampah yang sudah terpisah, tempat cuci tangan, taman-taman depan 

ruang kelas dan lainnya.  

Setelah melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara pada 

guru mata pelajaran PLH beliau mengatakan bahwa masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di SMA 1 Bae 

Kudus yaitu seperti implementasi dalam kegiatan riil masih kurang yaitu sedang 

dimulai dengan kegiatan penanaman tanaman di lingkungan sekolah dan 

pembuatan majalah lingkungan hidup,  sedangkan untuk di lingkungan sekolah 

masih terdapat permasalahan seperti kurangnya kesadaran siswa dalam 

membuang sampah sesuai pengelompokan tempat sampah yang ada, terdapat 

genangan di tempat cuci tangan dan lainnya. 

Dalam menghadapi tantangan untuk kelestarian lingkungan hidup dewasa 

ini diperlukan pendidikan dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai 

berbagai permasalahan lingkungan dan cara mencegah dan menanggulanginya. 

Melalui pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu kunci 

yang diharapkan pemerintah untuk dapat mempersiapkan masyarakat dengan 

bekal pengetahuan, perilaku, nilai dan sikap yang selalu peduli akan lingkungan 

sehingga berbagai permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita dapat 

terselesaikan. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan 
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hidup mulai diberikan sejak bangku sekolah khususnya pada pendidikan di 

sekolah sebagai bekal di masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada 

siswa kelas X di SMA 1 Bae Kudus tahun pelajaran 2018/2019?  

2. Bagaimana perilaku peduli lingkungan siswa kelas X di SMA 1 Bae 

Kudus tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran PLH dengan  

outcome perilaku peduli lingkungan siswa kelas X di SMA Negeri 1 Bae 

Kudus Tahun 2018/2019? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup 

pada siswa kelas X di SMA 1 Bae Kudus tahun ajaran 2018/2019. 

2. Menganalisis perilaku peduli lingkungan siswa kelas X di SMA 1 Bae 

Kudus. 

3. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pembelajaran pendidikan 

lingkungan hidup dengan outcome perilaku peduli lingkungan siswa kelas 

X di SMA 1 Bae Kudus tahun ajaran 2018/2019. 
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1.4 Manfaat 

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

penelitian lebih lanjut, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta temuan baru yang berkaitan dengan perilaku peduli 

lingkungan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup terutama di 

sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai dasar bagi pemerintah serta pihak lain dalam penyusunan 

kebijakan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.  

1.5 Batasan Istilah  

1) Perilaku Peduli lingkungan  

Perilaku peduli lingkungan dalam penelitian ini yaitu sikap dan tindakan 

siswa yang selalu mengupayakan pencegahan kerusakan di lingkungan sekitar 

mereka dan upaya-upaya yang siswa lakukan untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. Perilaku peduli lingkungan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu di lingkungan sekolah yang dilihat dari kegiatan siswa 

sebelum melakukan pembelajaran di kelas, pada saat jam istirahat dan setelah jam 

pelajaran selesai yaitu pulang sekolah.  
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2) Outcome  

Outcome dalam penelitian ini merupakan hasil yang didapatkan setelah 

dilaksanakannya sebuah program pembelajaran yang lebih mengacu pada 

pencapaian tujuan jangka panjang dan penilaiannya dapat dilakukan dengan 

melihat seberapa jauh siswa mampu mengaplikasikan hasil pembelajaran yang 

didapat di kelas pada kehidupan sehari-harinya sehingga mampu mengatasi 

berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Outcome dalam 

penelitian ini yaitu hasil dari pembelajaran pendidikan lingkungan hidup berupa 

perilaku peduli lingkungan pada siswa. 

3) Pendidikan Lingkungan Hidup  

Pendidikan lingkungan hidup dalam penelitian ini yaitu mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup yang dijadikan muatan lokal di Kabupaten Kudus 

dan diterapkan sebagai sebuah mata pelajaran yang bersifat monolistik di SMA 

Negeri 1 Bae Kudus dan diberikan pada siswa pada kelas X (sepuluh) saja.  

4) Siswa 

Yang dimaksud siswa dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X di 

SMA Negeri 1 Bae Kudus tahun ajaran 2018/2019. Siswa merupakan subjek dari 

penelitian ini, penilaian siswa dilakukan dengan mengamati perilaku siswa akan 

kepedulian lingkungan sekolahnya dengan melakukan metode observasi dengan 

bantuan alat elektronik berupa CCTV.  



8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi  Teoritis 

Deskripsi teoritis dalam penelitian ini terdiri dari perilaku peduli 

lingkungan, belajar dan pembelajaran, pendidikan lingkungan hidup, pelaksanaan 

pendidikan lingkungan hidup, mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup.  

Semua penjabaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.1 Perilaku Peduli Lingkungan 

Menurut Pendapat Notoadmodjo (dalam Wulandari,2017) perilaku 

merupakan suatu tindakan yang sedang dilakukan oleh manusia karena adanya 

rangsangan atau stimulus dari luar  yang dapat diamati secara langsung maupun 

tidak langsung. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan manusia karena 

memperoleh perlakuan dari luar dan tindakan tersebut dapat dilihat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli adalah mengindahkan, 

memperhatikan, menghiraukan. Milbaarth L (dalam Suhardin, 2017) menjelaskan 

bahwa kepedulian lingkungan terbagi menjadi tiga orientasi. Pertama yaitu 

egoistic merupakan kepedulian yang didasarkan atas orientasinya pada 

kepentingan pribadi; Kedua yaitu humanistic adalah apabila kepedulian 

didasarkan pada kesejahteraan bersama dan penyelamatan manusia dan 

lingkungan; Ketiga, biospheric yaitu apabila tindakan yang dilakukan didasarkan 

atas prinsip moral yang peduli terhadap spesies dan lingkungan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah segala kesatuan 
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ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia 

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. 

Soemarwoto (2004) mengemukakan bahwa lingkungan merupakan suatu ruang 

yang didalamnya terdapat makhluk hidup dan benda mati lainnya yang saling 

berdampingan.  

Hamzah (2013:1) menjelaskan bahwa karena adanya interaksi antara 

manusia dan lingkungannya yang berlangsung secara terus-menerus maka akan 

dipastikan bahwa kondisi lingkungan juga akan sangat dipengaruhi oleh perilaku 

manusia. Sikap dan perilaku dari manusia akan menentukan apakah kondisi di 

lingkungan tersebut akan baik atau sebaliknya. Kemudian dampak dari perlakuan 

manusia kepada lingkungan juga akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia 

itu sendiri. Sehingga hubungan timbal balik tidak terpisahkan dari manusia dan 

lingkungan seperti sebuah ekosistem yang berkesinambungan.  

Menurut Otto Soemarwoto (2004) lingkungan adalah ruang yang ditempati 

suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. 

Permasalahan lingkungan dewasa ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini 

dikarenakan sikap manusia yang acuh terhadap pentingnya lingkungan hidup ini, 

manusia mengeksploitasi secara besar-besaran apa yang ada di lingkungan 

alamnya tanpa memperhatikan dampak dari tindakan yang mereka lakukan 

tersebut. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia tahun 2017 

untuk indeks kualitas air nasional turun sebesar 1,70 jika dibandingkan pada tahun 

2016 yaitu dari angka 60,38 menjadi 58,68. Sedangkan untuk indeks kualitas 
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Tutupan Lahan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 

sebesar 0,95 yaitu masing-masing dengan angka 57,83 dan 56,88. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mengenai kualitas 

lingkungan hidup yang ada di Indonesia. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2011 menjelaskan 

bahwa Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang 

berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan 

lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Sedangkan untuk Adipura 

Kencana adalah penghargaan Adipura yang diberikan kepada Kabupaten/Kota 

yang memenuhi syarat sebagai kota yang berwawasan lingkungan menuju 

pembangunan berkelanjutan akan tetapi juga meraih penghargaan Adipura selama 

tiga kali berturut-turut.   

Peduli lingkungan menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010:10) 

didefinisikan sebagai sikap dan tindakan dari siswa yang selalu berupaya untuk 

mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan alam yang ada di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. Perilaku peduli lingkungan menurut Rahmawati (2015) merupakan 

perilaku yang dapat dilakukan dengan menghargai dan mencintai alam dengan 

melakukan kegiatan yang selalu menjaga kelestarian lingkungan seperti 

membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan kepedulian akan lingkungan. Dari pendidikan karakter peduli lingkungan 

perilaku yang peduli akan lingkungan akan dapat terbentuk. Indikator peduli 

lingkungan dibagi menjadi dua yaitu indikator sekolah dan indikator kelas. Kedua 
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indikator tersebut digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan personalia sekolah 

untuk merumuskan, mengadakan dan mengevaluasi segala kegiatan di sekolah 

sebagai lembaga pendidikan budaya dan karakter bangsa.  

Indikator sekolah tersebut antara lain: 

 Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah; 

 Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan; 

 Menyediakan kamar mandi dan air bersih; 

 Pembiasaan hemat energi; 

 Membuat biopori di area sekolah; 

 Membuat saluran pembuangan air limbah dengan baik; 

 Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik; 

 Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik; 

 Menyediakan peralatan kebersihan; 

 Membuat tandon penyimpanan air; 

 Memprogamkan cinta bersih lingkungan. 

Indikator kelas tersebut antara lain: 

 Memelihara lingkungan kelas 

 Tersedia tempat pembuangan sampah di depan kelas 

 Pembiasaan hemat energi 

 Memasang stiker perintah mematikan lampu dan menutup kran air pada 

setiap ruangan apabila selesai digunakan. 
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Neolaka  (2008:41) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kesadaran yang meliputi sikap, perilaku dan tindakan 

manusia terhadap lingkungan yaitu: 

a. Faktor Ketidaktahuan 

Ketidaktahuan memiliki arti lain yaitu tidak tahu yang merupakan lawan 

kata dari tahu. Oleh karena itu untuk mengubah tidak tahu menjadi tahu 

diperlukan proses pengetahuan. Pengetahuan akan lingkungan dapat diperoleh 

dari proses belajar. Dengan adanya proses belajar maka manusia akan sadar akan 

pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidupnya.  

b. Faktor kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kondisi sangat kekurangan dalam hal materi 

maupun spiritual. Kemiskinan merupakan pangkal dari berbagai permasalahan 

yang dialami oleh penduduk. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengaasi 

permasalahan kemiskinan ini. Berbagai permasalahan lingkungan hidup juga 

timbul akibat dari kemiskinan ini. Saat keadaan miskin, kita akan selalu berusaha 

untuk tetap mempertahankan hidup kita tanpa memperdulikan lingkungan. 

c. Faktor kemanusiaan 

Manusia memiliki sifat serakah dan merasa bahwa semua adalah milik dan 

untuk dirinya sendiri. Tidak ada bentuk kesadaran karena sifat manusia yang ingin 

menguasai lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap 

perilaku manusia supaya lebih peduli akan kelestarian lingkungan. 
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d. Faktor gaya hidup 

Gaya merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap perilaku 

manusia yang dapat merusak lingkungan karena gaya hidup  yang menganggap 

lingkungan dapat memberikan keuntungan bagi pribadi mereka. Gaya hidup yang 

berlebihan juga memberikan dampak tidak baik pada lingkungan, seperti 

konsumerisme, membuang sampah di lingkungan sekitar tanpa mengolahnya 

dulu. 

Menurut Desfandi (2015) untuk membuat masyarakat memiliki 

kepribadian yang peduli akan lingkungan salah satu cara yang mungkin dapat 

dikatakan efektif yaitu melalui pendidikan lingkungan di sekolah. Hal ini 

dikarenakan selain menjadi tempat untuk belajar, di sisi lain sekolah juga 

memiliki peran khusus untuk bermain dan dapat membantu siswanya untuk 

memahami bagaimana dampak dari perilaku manusia yang ada di bumi ini. 

Sekolah diharapkan menjadi model dan sarana dalam mewujudkan lingkungan 

yang sehat dan nyaman serta mampu membantu dalam mewujudkan warga 

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian warga sekolah 

diharapkan menjadi panutan dan mengajarkan kepada masyarakat tentang karakter 

peduli lingkungan tersebut.  

2.1.2 Belajar dan Pembelajaran    

Menurut Darsono (2001) belajar adalah terjadinya perubahan pada diri 

seseorang yang belajar karena pengalaman, sedangkan pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu belajar dan pembelajaran 
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merupakan dua buah proses yang sangat melekat pada manusia guna mencapai 

sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Proses belajar dan pembelajaran juga 

sangat bermanfaat bagi manusia agar dapat menyesuaikan diri dengan pemenuhan 

kebutuhan sehari-harinya. Peningkatan kualitas dan kuantitas dalam kehidupan 

manusia juga akan didapat dari proses belajar dan pembelajaran. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasam, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Dan pada ayat 11 dijelaskan bahwa pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

Kegiatan belajar dan pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Seperti 

di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. 

Meningkatnya arus globalisasi dan teknologi informasi memberikan persaingan 

yang ketat dalam dunia kerja. Manusia dituntut menjadi sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi. Sehingga diharapkan dengan adanya tuntutan tersebut 

sistem pembelajaran yang ada harus mampu meningkatkan sumber daya manusia 

yang lebih cerdas, kreatif serta inovatif dan juga bermoral.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:7) belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Belajar yang hanya dialami oleh siswa itu sendiri 
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biasanya disebut sebagai tindakan, sedangkan perilaku yang tampak dari luar oleh 

siswa merupakan hasil dari tindakan belajarnya. 

Berdasarkan pendapat Darsono, dkk (2001:15) pembelajaran memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 

Pembelajaran memiliki tujuan yaitu guna membantu siswa agar 

mendapatkan banyak pengalaman dan diharapkan dengan perolehan pengalaman 

tersebut perilaku siswa dapat berubah menjadi lebih baik baik secara kualitas 

maupun kuantitas.  Tujuan dari pembelajaran juga diharapkan terjadi perubahan 

yang bersifat positif dalam tingkah laku orang yang belajar tersebut. Evaluasi juga 

merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Secara 

umum evaluasi merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan informasi dan 

menggunakan informasi tersebut sebagai sebuah pertimbangan dalam membuat 

keputusan. Apabila dalam proses pembelajaran evaluasi dapat diartikan sebagai 
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sebuah proses terintegrasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan 

dari pembelajaran tersebut dapat dicapai oleh siswa (Darsono, dkk : 2001). 

Proses pembelajaran memiliki tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran. Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun 

kerangka yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran seperti membuat 

pendekatan, model, strategi, metode, teknik, taktik pembelajaran, memilih media 

yang sesuai dengan materi dan menentukan sumber belajar. Tahap kedua  yaitu 

pelaksanaan, kegiatan belajar mengajar dilakukan pada tahap ini, dan berusaha 

untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan melakukan berbagai kegiatan 

seperti belajar, latihan, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada tahap 

sebelumnya. Tahap ketiga yaitu evaluasi pembelajaran, merupakan akhir dari 

proses pembelajaran karena pada tahap ini hasil dari pembelajaran akan dianalisis 

dan dievaluasi apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan 

mengetahui hambatan yang dialami pada proses pembelajaran sehingga mampu 

memberikan solusi untuk memperbaiki kualitas dari program pembelajaran 

tersebut. 

Gunawan, (2011) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model dari 

evaluasi menurut para ahli yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program 

pembelajaran, yaitu: (1) Model Evaluasi CIPP, (2) Model Evaluasi Stake, (3) 

Model Evaluasi Kirkpatrick. 

1. Evaluasi Model CIPP  

Model CIPP (Context, Input, Process and Product) dikemukakan pada tahun 

1965 oleh Stufflebeam menjelaskan bahwa tujuan utama dari proses evaluasi 
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merupakan untuk memperbaiki bukan untuk membuktikan.  Bidang 

pendidikan memiliki empat dimensi evaluasi yaitu context, input, process dan 

product. Sudjana dan Ibrahim dalam Gunawan (2011)  menjelaskan ke empat 

dimensi tersebut diantaranya: (1) Context, yaitu keadaan atau situasi yang 

dapat mempengaruhi tujuan dan pembuatan strategi dalam pengembangan 

sistem pendidikan yang sedang dilangsungkan; (2) Input, yaitu komponen-

komponen yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pendidikan seperti siswa, 

guru, sarana prasarana, desain pembelajaran; (3) Process, yaitu implementasi 

dari strategi yang telah disusun pada sebuah kegiatan riil di lapangan. 

Komponen dari proses yaitu kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan 

pelatihan; (4) Product, adalah hasil yang didapatkan dari proses 

pembelajaran, komponen dari produk yaitu pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (siswa dan lulusan).  

2. Model Evaluasi Stake 

Evaluasi menurut model Stake memiliki dua dasar dalam kegiatannya yaitu 

description (deskripsi) dan Judgment (pertimbangan), sedangkan untuk 

bidang pendidikan memiliki tiga tahapan yaitu (1) antecedent 

(masukan/pendahuluan); (2) transaction (kejadian/proses); (3) outcomes 

(hasil/result).  

3. Model Evaluasi Kirkpatrick 

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Kirkpatrick yang merupakan seorang 

ahli pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang evaluasi 
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program pelatihannya. Evaluasi dalam pembelajaran menurut Kirkpatrick 

memiliki empat level yaitu, (1) reaction, (2) learning, (3) behavior, (4) result.  

1) Reaction 

Model ini digunakan untuk mengevaluasi reaksi dari peserta didik dan 

mengukur kepuasan siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran 

dapat dikatakan efektif apabila siswa merasa senang dan puas dengan apa 

yang mereka pelajari serta lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar 

lagi. Faktor yang mempengaruhi kepuasan peserta didik yaitu materi 

pembelajaran, fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, model dan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, media pembelajaran, 

dan jadwal dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Untuk mengukur 

reaksi dapat menggunakan reaction sheet seperti angket agar 

memudahkan pengambilan data dan efektif. 

2) Learning 

Evaluasi dengan model learning lebih menekankan pada proses 

pembelajaran yang memiliki 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Siswa dapat dikatakan telah melakukan sebuah proses 

pembelajaran apabila dalam diri peserta didik tersebut sudah mengalami 

perubahan baik dari sisi pengetahuan, sifat maupun keterampilan. 

Keefektifan dari program pembelajaran merupakan sasaran utama dari 

model evaluasi ini dengan menggunakan tiga aspek tersebut, bahkan 

evaluating learning ini sering disebut dengan penilaian hasi (output) 

belajar. Pengukuran dari hasil belajar menyangkut hal-hal berikut: (1) 
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pengetahuan yang telah dipelajari; (2) perubahan dari sikap peserta didik; 

(3) keterampilan yang dilakukan oleh peserta didik.  

3) Behavior 

Evaluasi model behavior (Evaluasi tingkah laku) memfokuskan pada 

perubahan perilaku dan sikap yang ditunjukkan peserta didik setelah 

dilakukan proses pembelajaran pada saat di tengah-tengah masyarakat. 

Evaluasi ini bersifat eksternal karena diharapkan setelah kegiatan 

pembelajaran peserta didik kelak akan terjun kembali ke masyarakat dan 

harus mampu mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari pada 

kehidupan nyata di masyarakat. Tahap evaluasi ke tiga ini sering disebut 

dengan evaluasi outcomes dari adanya kegiatan pelatihan.  

4) Result 

Model  evaluasi result ini menekankan pada hasil akhir (final result) pada 

akhir program pembelajaran. Menurut Kickpatrick dalam Gunawan 

(2011) suatu hasil akhir dapat dikategorikan dalam sebuh pencapaian 

program sdapat ditandai dengan kenaikan produktivitas dan kualitas, 

penurunan biaya, kuantitas dalam kecelakaan kerja, turnover 

(pergantian), serta kenaikan keuntungan. Salah satu tujuan program yaitu 

meningkatkan moral kerja dan membina teamwork yang baik dengan itu 

dapat diketahui bahwa evaluasi ini dilakukan dengan melihat impact 

program (pengaruh program).  

Evaluasi dari program pembelajaran juga memiliki komponen cakupan 

untuk dijadikan obyek evaluasi yaitu: 
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a. Desain Program Pembelajaran 

Penilaian mengenai desain program pembelajaran dapat dilihat dari tiga 

aspek: (1) tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai; (2) strategi 

pembelajaran yang digunakan; (3) isi program pembelajaran. 

1) Tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai 

Beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi yang 

ingin dicapai yaitu: (1) mencapai kompetensi dasar dan kompetensi 

lulusan yang telah ditetapkan, (2) rumusan yang digunakan jelas, (3) 

mampu menjelaskan pe rubahan tingkah laku yang diharapkan dari peserta 

didik, (4) sesuai dengan tingkatan perkembangan pada peserta didik. 

2) Strategi pembelajaran 

Evaluasi untuk strategi pembelajaran memiliki kriteria yaitu: (1) sesuai 

dengan kompetensi yang diterapkan, (2) sesuai dengan kondisi kegiatan 

belajar mengajar yang diharapkan, (3) memiliki rumusan yang jelas dan 

menyeluruh pada segala kegiatan pembelajaran di kelas, (4) sesuai dengan 

kondisi dan alokasi waktu yang ada.  

3) Isi program pembelajaran  

Isi program pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang telah 

dirancang oleh guru untuk dilakukan dan diikuti oleh peserta didik. 

Evaluasi isi program pembelajaran memiliki kriteria yaitu (1) memiliki 

keterkaitan dengan kompetensi yang sedang dilaksanakan, (2) memiliki 

keterkaitan dengan pengalaman peserta didik dan lingkungan sekolah, (3) 

sesuai dengan tingkat perkembangan dari peserta didik, (4) sesuai dengan 
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alokasi waktu yang ada, (5) mampu menyesuaikan dengan kenyataan pada 

pengalaman dan lingkungan hidup siswa.  

b. Implementasi Program Pembelajaran 

Implementasi dari sebuah program pembelajaran juga perlu dijadikan sebagai 

salah satu aspek evaluasi, seperti pada proses belajar dan mengajar di kelas. 

National Council dalam Gunawan (2011:13) menjelaskan bahwa evaluasi 

pada social studies harus mengukur isi dan proses dalam pembelajaran 

tersebut. Terdapat beberapa kriteria untuk mengevaluasi proses pembelajaran  

yaitu: (1) konsisten pada kegiatan yang ada pada program, (2) keterlibatan 

guru dalam pelaksanaan, (3) keterlibatan siswa dam pelaksanaan, (4) 

perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran tersebut, (5) keaktifan siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran, (6)  peluang penerapan hasil belajar pada kegiatan 

nyata di lingkungan siswa, (7) interaksi yang terjadi antara guru dan siswa 

selama proses pembelajaran, (8) peluang yang diberikan pada siswa untuk 

mendapatkan umpan balik secara terus-menerus. 

c. Hasil Program Pembelajaran 

Komponen ketiga yaitu hasil dari program pembelajaran, yaitu sesuatu yang 

diperoleh setelah terlaksananya proses pembelajaran. Hasil tersebut dapat 

sesuai dengan pencapaian tujuan dari pembelajaran dalam jangka pendek 

(output) dan juga sesuai dengan tujuan jangka panjang (outcome). Output dan 

outcome sebagai hasil dari program pembelajaran merupakan dua komponen 

penting yang tidak bisa dipisahkan. Outcome dari pelaksanaan pembelajaran 

dapat dinilai dari seberapa jauh peserta didik mampu menerapkan apa yang 
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telah mereka pelajari selama pembelajaran di sekolah pada kehidupan sehari-

harinya secara riil dan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam 

kehidupannya dengan menerapkan ilmu tersebut.  

2.1.3 Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi UNESCO di Tbilisi 1977 

(dalam Hamzah, 2013) adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan 

suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan 

masalah-masalah yang terkait di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, 

komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun 

kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan 

lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-

masalah lingkungan hidup baru. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan lingkungan dapat membawa individu menuju ke arah perubahan gaya 

hidup dan perilaku mereka yang lebih ramah lingkungan. Pendidikan ini juga 

ditujukan untuk memberikan motivasi dan pemahaman serta keterampilan yang 

diikuti dengan kepedulian terhadap penggunaan sumber daya alam secara wajar 

dan juga kegiatan konservasi alam. Oleh karena itu pendidikan lingkungan hidup 

seharusnya diberikan kepada semua lapisan masyarakat tanpa suatu batasan 

tertentu.  

Pendidikan lingkungan memiliki misi untuk membentuk sikap dan 

perilaku manusia kaitannya dengan lingkungannya guna kemaslahatan umat. 

Suatu kehidupan yang harmoni dengan alam dapat menjamin produktivitas 

manusia secara wajar untuk mencapai kesejahteraan hidupnya memerlukan 
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pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang lingkungan, sementara kita 

mengetahui bahwa pendidikan merupakan sarana bagi pembekalan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap sesuatu, yang dalam hal ini adalah lingkungan. Jadi 

penyelenggaraan pendidikan lingkungan adalah suatu keharusan untuk 

mewujudkannya (Hamzah, 2013:45) 

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain.  

Berdasarkan kesepakatan konferensi Tblisi 1977 (dalam Hamzah, 2013) 

tentag tujuan umum yang ingin diwujudkan dalam pendidikan lingkungan hidup 

adalah (1) untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian 

tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik dan ekologi di kota 

maupun di wilayah pedesaan; (2) untuk memberikan kesempatan pada setiap 

orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan 

hidup; dan (3) untuk menciptakan pola perilaku baru pada individu, kelompok, 

dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan hidup.   

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk mendewasakan pola pikir 

manusia dalam bertindak dan berperilaku. Ukuran dewasa dapat dilihat dari 

perubahan pola perilaku mereka. Semua tahapan yang ada dalam proses 
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pendidikan diharapkan mampu membuat setiap manusia menjaga dan menyayangi 

lingkungannya. Sehingga yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menyikapi 

segala permasalahan lingkungan yang ada yakni dengan “pendidikan lingkungan”. 

Terdapat unsur yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi 

kegiatan permbelajaran salah satunya yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan 

tersebut yaitu bisa dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Semua 

unsur tersebut dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam 

kegiatan pembelajaran siswa di kelas diantaranya yaitu dapat mempengaruhi 

motivasi siswa dalam belajar, minat siswa dalam belajar, maupun perilaku siswa 

saat pembelajaran. Oleh karena itu semua unsur yang ada di sekolah baik guru, 

siswa maupun waga sekolah lainnya diharapkan mampu mengelola lingkungan 

sekolah agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Lingkungan fisik 

sekolah seperti sarana dan prasarana sekolah dan lingkungan sekitar sekolah harus 

dikelola secara baik agar kegiatan pembelajaran dapat maksimal.  

Menurut Konferensi di Tbilisi tahun 1977 (dalam Hamzah,2013), 

dijelaskan bahwa peran dan tujuan dari pendidikan lingkungan yaitu pendidikan 

lingkungan perlu dipahami dengan baik dikarenakan pendidikan lingkungan 

merupakan pendidikan sepanjang hayat yang bersifat komprehensif, pendidikan 

lingkungan adalah salah satu cara cepat untuk melakukan perubahan bagi dunia. 

Individu akan disiapkan agar memahami permasalahan dunia dan membekali 

individu dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berperan produktif 

agar kualitas hidup mereka semakin meningkat namun tanpa melepaskan diri dari 

kewajiban melindungi lingkungan mereka. Menurut Palmer dan Neal (dalam 
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Hamzah, 2013), Prinsip-prinsip dari pendidikan lingkungan adalah sebagai 

berikut: 

1. Adalah suatu proses sepanjang hayat; 

2. Adalah pendidikan yang bersifat interdisiplin dan holistik yang berkenaan 

dengan alam dan aplikasinya; 

3. Adalah pendekatan pendidikan holistik, bukan suatu pendidikan yang hanya 

tertuju pada satu pokok; 

4. Menyadari keeratan hubungan serta hubungan timbal balik antara manusia 

dan sistem alam; 

5. Memandang lingkungan sebagai suatu keseluruhan yang mencakup sosial, 

politis, ekonomi, teknologi, moral aspek rohani dan estetika. 

6. Mengenali sumber daya material dan energi itu kedua-duanya dengan 

berbagai batas keberadaannya. 

7. Mendorong keikutsertaan dalam belajar melalui pengalaman; 

8. Menekankan sifat bertanggung jawab secara aktif; 

9. Menggunakan teknik mengajar dan belajar dengan jangkauan luas, dengan 

menekankan pada aktivitas praktis dan pengalaman langsung. 

10. Mempunyai kaitan dengan masalah lokal ke dimensi global, serta dimensi 

masa lalu, saat ini, dan masa depan; 

11. Harus ditingkatkan dan didukung oleh organisasi, situasi belajar terstruktur, 

dan institusi secara keseluruhan; 

12. Mendorong pengembangan kepekaan, kesadaran, pemahaman, pemikiran 

kritis dan memecahkan masalah keterampilan; 
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13. Mendukung klarifikasi yang berguna dan pengembangan nilai sensitivitas 

terhadap lingkungan; 

14. Mempunyai berhubungan dengan pembentukan etika lingkungan;  

2.1.4 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan untuk memenuhi 

pengembangan visi dan misi dari sekolah yaitu peduli lingkungan dan melakukan 

pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan 

lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari visi dan 

misi tersebut kemudian dirumuskan dalam rencana program yang ada di sekolah 

dan kegiatan yang ada di sekolah dan harus dipahami dan diketahui oleh seluruh 

warga sekolah. Pelaksanaan pembelajaran  pendidikan lingkungan hidup 

dilakukan dengan mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP).  

Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Silabus merupakan sesuatu 

yang digunakan sebagai rujukan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk 

masing-masing materi yang ada pada mata pelajaran tersebut. Pengembangan 

silabus didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi pada 

masing-masing satuan pendidikan dengan pola pembelajaran dan tahun ajaran 

tertentu. Komponen yang ada di dalam silabus adalah sebagai berikut: 

a. Identitas mata pelajaran; 

b. Identitas sekolah yang berisi nama satuan pendidikan dan kelas; 

c. Kompetensi inti; 

d. Kompetensi dasar; 
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e. Materi pokok; 

f. Pembelajaran; 

g. Penilaian; 

h. Alokasi waktu; 

i. Sumber belajar; 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rancangan kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP 

berpedoman pada silabus untuk mengatur kegiatan belajar mengajar oleh peserta 

didik dan guru agar mampu memenuhi Kompetensi Dasar (KD) yang telah 

ditentukan.  RPP diwajibkan untuk dibuat oleh masing-masing pendidik pada 

satuan pendidikan dengan lengkap dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar kegiatan 

pembelajaran yang ada dapat berjalan secara efektif, interaktif, menginspirasi 

siswa, memberikan suasana yang nyaman, memotivasi agar peserta didik lebih 

kreatif, aktif, mandiri dan mampu menyesuaikan dengan minat, bakat dan berguna 

bagi perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Penyusunan RPP di 

dasarkan pada Kompetensi Dasar (KD) maupun subtemaa yang akan dilaksanakan 

pada satu kali pertemuan atau lebih. RPP memiliki komponen sebagai berikut: 

a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 

b. Identitas mata pelajaran; 

c. Kelas dan semester; 

d. Materi pokok; 

e. Alokasi waktu; 

f. Tujuan pembelajaran; 
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g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

h. Materi pembelajaran yang berisi fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang 

relevan dan dirumuskan dalam indikator pencapaian kompetensi;  

i. Metode pembelajaran; 

j. Media pembelajaran; 

k. Sumber belajar yaitu berupa buku, media cetak maupun elektronik dan 

lainnya; 

l. Langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup; 

m. Penilaian hasil pembelajaran; 

Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memperhatikan 

beberapa prinsip yaitu: 

a. Perbedaan individual antar peserta didik seperti kemampuan awal, 

kecerdasan, bakat, minat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, gaya 

belajar, emosi, kebutuhan khusus, tingkat kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, nilai, noerma dan lingkungan peserta didik. 

b. Peran aktif dari peserta didik. 

c. Memiliki fokus pada peserta didik agar memiliki semangat belajar yang 

tinggi. 

d. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

e. Pemberian umpan balik yang positif seperti pengayaan, penguatan, dan 

remedi. 



29 

f. Menekankan keselarasan antar kompetensi dasar maupun antar mata 

pelajaran. 

g. Mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 yang 

memuat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten 

Kudus pada Bab X tentang hak, kewajiban, dan larangan dengan pasal ke 3 yang 

yaitu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 

informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian djelaskan lagi pada pasal 4 

bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup tadi dapat diperoleh 

melalui jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan/atau pendidikan non-

formal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus ini bertujuan 

agar terjadi peningkatan pada masyarakat untuk lebih sadar dan paham akan 

keadaan lingkungan hidup sehingga terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup 

di sekolah maupun lingkungan sekitar dengan diadakannya pendidikan 

lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

2.1.5 Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di SMA 1 Bae Kudus 

dilaksanakan untuk mengembangkan visi dan misi dari sekolah tersebut yaitu 

kepedulian pada lingkungan. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup di SMA Negeri 1 Bae Kudus yaitu sebagai wadah atau sarana menciptakan 

perubahan pola pikir, sikap, serta perilaku warga SMA Negri 1 Bae Kudus yang 

berbudaya lingkungan.  
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Berdasarkan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

digunakan oleh guru dalam mengampu mata pelajaran ini disesuaikan dengan 

keadaan fisik dari lingkungan sekolah. Materi yang terdapat dalam silabus yaitu 

pengertian lingkungan alam, buatan dan sosial, cara memelihara lingkungan alam 

dan buatan, peran manusia dan individu sebagai makhluk sosial, peran manusia 

dalam perubahan sosial, keadaan lingkungan saat ini, bentuk dan macam-macam 

perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, peran 

manusia dalam lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pencemaran lingkungan, 

pengendalian (pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan), 

ancaman manusia terhadap lingkungan, degradasi dan kerusakan lahan, faktor 

penyebab kerusakan lingkungan, dampak kerusakan lingkungan hidup.  

Hamzah (2012:35) mengemukakan bahwa selain memberikan 

pengetahuan terhadap lingkungan akan tetapi pendidikan lingkungan juga mampu 

meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga dengan 

pendidikan usaha sadar manusia akan membentuk sikap dan perilakunya dalam 

menjaga lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan 

merupakan sebuah proses seorang individu  memperoleh kesadaran mereka untuk 

peduli pada lingkungan, memperoleh keterampilan serta nilai dan pengalaman 

yang akan membuat mereka berperilaku dan bertindak untuk memecahkan 

berbagai permasalahan lingkungan hidup di masa sekarang dan yang akan datang.  

Menurut konferensi Tbilisi (dalam Hamzah: 2012)  tujuan pendidikan 

lingkungan hidup yaitu  
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1. Untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang 

saling keterkaitan antara ekonomi, sosial politikm dan ekologi di kota 

maupun di wilayah pedesaan; 

2. Untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan 

pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melindungi dan memperbaiki lingkungan, dan 

3. Untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan.  

Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek; (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) 

kepedulian, (4) keterampilan, dan (5) partisipasi. 

Pendidikan lingkungan hidup harus mengajarkan materi mengenai hal-hal 

yang menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungan alam maupun 

lingkungan sosialnya. Bagaimana cara dalam menyikapi berbagai permasalahan 

lingkungan yang ada dengan membuat solusi, dan tetap menjaga dan memelihara 

lingkungan dan terus melestarikannya agar tetap berkelanjutan. Hamzah 

(2012:53) menyimpulkan bahwa materi pokok yang harus ada dalam pendidikan 

lingkungan hidup yaitu ekosistem, sumber daya lingkungan, daya dukung 

lingkungan, kepedulian, partisipasi, estetika, kearifan lokal, etika lingkungan, 

pengambilan keputusan terhadap isu lingkungan, dan kebencanaan. Pemilihan 

materi pokok di atas didasarkan pada kondisi dan berbagai permasalahan 

lingkungan hidup di masa sekarang ini dan juga berbagai macam upaya yang 

dilakukan untuk menjaga lingkungan.   
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2.2 Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian Rahmawati (2015:1-18) yang berjudul Upaya Pembentukan 

Perilaku Peduli Lingkungan Siswa Melalui Sekolah Adiwiyata Di SMP Negeri 28 

Surabaya. Penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan berbagai upaya yang 

dilakukan dalam rangka pembentukan perilaku peduli lingkungan dan 

mengidentikasi hambatan yang dialami sekolah serta cara sekolah mengatasi 

hambatan tersebut di SMP Negeri 28 Surabaya. Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu kualitatif. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara 

mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Hasil dari penelitian 

ini yaitu upaya yang dilakukan sekolah meliputi (1) integrasi materi lingkungan 

ke dalam semua mata pelajaran dan dimasukkan ke dalam RPP dan Silabus satu 

KD dalam satu semester; (2) melalui pengembangan diri berupa kegiatan rutin 

seperti program SEMUT (Sejenak Memungut), daur ulang sampah, dua puluh satu 

program kerja, piket kelas; (3) kegiatan spontan seperti mengingatkan siswa 

tentang jadwal piket kelas maupun program kerja, berpartisipasi dalam undangan 

seminar lingkungan hidup; (4) keteladanan seperti pemberian contoh perilaku 

peduli lingkungan dari pihak sekolah; (5) pengondisian meliputi  tersedianya 

sarana dan prasarana, aturan tentang kebersihan makanan untuk pedagang kantin, 

pemberlakuan sanksi kepada siswa yang tidak menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah, memasang kreasi gambar siswa tentang penghematan energi; (6) SEMUT 

(Sejenak Memungut) dan delapan plus satu minus, ekstrakulikuler KIR. 
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Hambatan yang dihadapi sekolah yaitu dalam membentuk perilaku peduli 

lingkungan siswa pada tahun pertama, faktor kondisi sosial ekonomi, dan 

kepedulian pendidik. Cara sekolah dalam mengatasinya yaitu melakukan 

sosialisasi terhadap peserta LOS maupun siswa kelas VIII & IX, selalu 

mengawasi dan mengingatkan perilaku siswa, mengikutsertakan guru dalam 

kegiatan workshop atau seminar tertema lingkungan secara bergilir, mengadakan 

workshop bertema lingkungan untuk siswa secara rutin.   

Penelitian Suhardin (2017:1-14) yang berjudul Kepedulian Lingkungan 

Siswa Ditinjau Dari Aspek Pengetahuan Tentang Konsep Dasar Ekologi dan 

Gender. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan kepedulian 

lingkungan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan; (2) hubungan antara 

pengatahuan konsep dasar ekologi dengan kepedulian lingkungan; (3) hubungan 

antara pengetahuan konsep dasar ekologi  siswa laki-laki dengan kepedulian 

lingkungan; (4) hubungan antara pengetahuan konsep dasar ekologi siswa 

perempuan dengan kepedulian lingkungan. Metode penelitian dalam penelitian ini 

yaitu Comparatif Analysis. Teknik pengumpulan data dengan instrumen yang 

bersifat mengukur. Kemudian hasil dianalisis untuk mencari perbedaan diantara 

variabel-variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMA di 

DKI Jabodetabek dengan populasi target adalah siswa SMA Negeri 7 Depok Jawa 

Barat.  Hasil dari penelitian adalah (1) pengetahuan konsep dasar ekologi (X) 

memiliki hubungan positif dengan kepedulian lingkungan (Y), makin tinggi 

pengetahuan tentang konsep dasar ekologi siswa maka semakin tinggi kepedulian 

lingkungannya; (2) kepedulian lingkungan pada siswa laki-laki memiliki 
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perbedaan yang signifikan dengan siswa perempuan, yaitu lebih tinggi kepedulian 

lingkungan siswa perempuan dibanding laki-laki. (3) pengetahuan konsep dasar 

ekologi siswa laki-laki  memiliki hubungan positif dengan kepedulian lingkungan 

siswa laki-laki; (4) pengetahuan konsep dasar ekologi siswa perempuan memiliki 

hubungan positif dengan kepedulian lingkungan siswa perempuan. 

Penelitian Karmanto (2015:1-5) yang berjudul Kebijakan Pengintegrasian 

Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi pada SMA

Negeri 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus masalah pada 

penelitian ini yaituu (1) kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup 

pada sekolah adiwiyata d SMAN 1 Puncu Kediri bentuk program kegiatan 

sekolah, kurikulum PLH, Bentuk PLH yang diberkan pada warga sekolah, dan 

dukungan stakeholder pada kurikulum mengenai sarana dan prasarana penunjang 

kebijakan; (2) Faktor Pendukung dan penghambat  pengintegrasian kebijakan 

PLH di SMAN 1 Puncu Kediri. Hasil dari penelitian ini  yaitu kebijakan 

pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada sekolah adiwiyata sudah 

berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan semua 

kegiatan dan program kerja yang disusun oleh pihak sekolah dan pemerintah 

sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Faktor 

pendukung dari pengintegrasian kebijakan PLH yaitu faktor internal dan 

eksternal, faktor internal tersebut yaitu jenis tanah yang bagus untuk ditanami 

berbagai macam tanaman dan semua warga sekolah berpartisi aktif dalam 

mendukung kebijakan sekolah. Faktor eksternal tersebut yaitu adanya sosialisasi 
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oleh pemerintah kepada pihak sekolah, dan kegiatan pendidikan lingkungan hidup 

ini membantu sekolah untuk menjadi lebih hemat dan ramah lingkungan. Untuk 

faktor penghambat pengimplementasian dari kebijakan kurikulum PLH yaitu 

untuk faktor internal, masih kurangnya pemahaman tentang pendidikan 

lingkungan hidup untuk antar warga sekolah, rendahnya kesadaran warga sekolah 

terkait penerapan pendidikan lingkungan hidup, kegiatan sekolah yang sudah 

berjalan harus dimulai dari awal untuk menata ulang dan disesuaikan dengan 

kebijakan pendidikan lingkungan hidup. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu 

sekolah masih kesulitan air pada musim kemarau dikarenakan sumber dana yang 

masih sangat minimal untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan lingkungan hidup 

tersebut. 

Penelitian Iswari (2017:1-7) yang berjudul Evaluasi Penerapan Program 

Adiwiyata Untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan di Kalangan Siswa 

(Kasus: SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dan MA Negeri 1 Serpong). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana evaluasi penerapan program 

adiwiyata berdasarkan standar pencapaian adiwiyata di SMAN 9 Tangerang 

Selatan; (2) bagaimana perbedaan perilaku peduli lingkungan dilihat dari tingkat 

pengetahuan, sikap dan tindakan di kalangan siswa SMAN 9 Tangerang Selatan 

dan MA Negeri 1 Serpong; (3) bagaimana hubungan antara program adiwiyata 

dengan pembentukan pengetahuan, sikap dan tindakan di kalangan siswa. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh dari  kuesioner wawancara dan observasi langsung dan data sekunder 
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yang diperoleh dari mengkaji berbagai literatur, laporan evaluasi adiwiyata dari 

BLHD Tangerang Selatan dan data relevan dari pihak sekolah. Hasil dari 

penelitian ini yaitu penetapan program adiwiyata di SMAN 9 Tangerang Selatan 

sudah baik dengan persentase pencapaian sebesar 85%, perilaku peduli 

lingkungan di kalangan siswa SMAN 9 Tangerang Selatan lebih tinggi jika 

dibandungkan dengan MA Negeri 1 Serpong dari tingkat pengetahuan, sikap dan 

tindakan, terdapat hubungan atara penerapan program adiwiyata dengan 

pembentukan pengetahuan sikap dan tindakan di kalangan siswa.  

Penelitian Landriany (2014:1-7) yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA 

Kota Malang. Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan berbagai 

implementasi dari kebijakan sekolah yang terkait dengan adiwiyata, faktor-faktor 

pendukung kebijakan tersebut, faktor-faktor penghambat, dan juga bagaimana 

cara mengatasi berbagai hambatan dari pelaksanaan program adiwiyata tersebut 

pada SMAN 8 Kota Malang dan SMAN 10 Kota Malang. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif  kualitatif. Penelitian ini 

rupaya untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh oleh pihak sekolah 

dalam mengimplementasikan kebijakan adiwiyata, sehingga dapat meningkatkan 

keberhasilan program adiwiyata sekolah di Kota Malang. Untuk teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan PLH untuk diintegrasikan ke dalam 

setiap mata pelajaran, faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana penunjang 

informasi dan pemanfaatan teknologi untuk memberikan akses kepada masyarakat 
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mengenai pendidikan lingkungan hidup, faktor penghambatnya yaitu masih 

terdapat sekelompok siswa yang kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup 

masih kurang, masih kekurangan dana untuk pengadaan tempat sampah, serta 

belum semua warga sekolah peduli dengan kebijakan tersebut. Upaya yang 

dilaksanakan oleh sekolah yaitu dengan menerbitan surat keputusan kepada guru 

sebagai panutan siswa dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan 

mengontrol siswa, ikut serta dalam kegiatan seperti workshop bertema 

lingkungan. 

Penelitian Safitri (2017:1-9) yang berjudul Hubungan Antara Perilaku 

Warga Sekolah Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah dengan Ketercapaian 

Program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Demak Tahun 2016. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui (1) Sejauhmana perilaku warga sekolah dalam 

mengelola lingkungan, (2) Ketercapaian program adiwiyata  di SMA Negeri 1 

Demak dan (3) Hubungan antara perilaku warga sekolah dalam pengelolaan 

lingkungan sekolah dengan ketercapaian program Adiwiyata di SMA Negeri 1 

Demak.  Pengambilan sampel dengan disproportionate stratifieed random 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi dan angket. Teknik analisis data menggunakan deskriptif persentase. 

Hasil dari penelitian ini yaitu perilaku warga sekolah dalam pengelolaan sekolah 

memiliki kategori baik dengan angka 73,01%. Hubungan antara perilaku warga 

sekolah dalam pengelolaan lingkungan sekolah dengan tingkat ketercapaian 

program adiwiyata saling bersinergi. Implikasi dari pembuatan kebijakan sekolah 

yaitu menghasilkan kegiatan peduli lingkungan yang dapat membentuk perilaku 
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waga sekolah terutama dalam memilah sampah dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana sekolah untuk mengaplikasikan kegiatan peduli lingkungan. 
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Tabel 2.1  Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan 

No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul 
Tujuan Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rahmawati, 

Ira.2015.Upaya 

Pembentukan Perilaku 

Peduli Lingkungan Siswa 

Melalui Sekolah Adiwiyata 

di SMP Negeri 28 

Surabaya. Jurnal Kajian 

Moral dan 

Kewarganegaraan. Vol.I 

No:3 Hal:71-88.  

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan 

berbagai upaya yang dilakukan 

dalam rangka pembentukan 

perilaku peduli lingkungan dan 

mengidentifikasi hambatan 

serta solusi dalam mengatasi 

hambatan tersebut di SMP 

Negeri 28 Surabaya. 

Variabel penelitiaan 

ini meliputi upaya 

pembentukan 

perilaku peduli 

lingkungan siswa 

melalui sekolah 

adiwiyata. 

Penelitian deskriptif 

kualitatif. Teknik 

pengumpulan data 

dengan observasi, 

wawancara, 

dokumentasi. Teknik 

analisis data 

menggunakan model 

Miles and Huberman 

yaitu merangkum, 

menyajikan data, 

penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah upaya 

yang dilakukan oleh SMP Negeri 28 

Surabaya dalam membentuk perilaku 

peduli lingkungan yaitu dengan 

menerapkan 3 konsep diantaranya, 

pertama pengintegrasian materi 

lingkungan ke dalam semua mata 

pelajaran minimal satu KD dalam satu 

semester, kedua pengembangan diri 

terdiri seperti kegiatan rutin, spontan dan 

pengondisian dan keteladanan, ketiga 

pelaksanaan budaya sekolah melalui 

pembiasaan dan ekstrakulikuler.   

2 Suhardin, 

2017.Kepedulian 

Lingkungan Siswa Ditinjau 

Dari Aspek Pengetahuan 

Tentang Konsep Dasar 

Ekologi dan Gender.Jurnal 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui (1) perbedaan 

kepedulian lingkungan siswa 

laki-laki dengan perempuan; (2) 

hubungan pengetahuan konsep 

ekologi dengan kepedulian 

Variabel penelitian 

ini meliputi (1) 

Pengetahuan 

konsep dasar 

ekologi siswa (X) 

Pengetahuan 

Metode penelitian ini 

adalah metode 

comparatif analysis.

Teknik pengumpulan 

data dengan instrumen 

yang bersifat 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) 

terdapat hubungan positif antara 

pengetahuan konsep dasar ekologi 

dengan kepedulian lingkungan siswa, (2) 

kepedulian lingkungan siswa laki-laki 

lebih rendah dibandingkan kepedulian 



40 

No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul 
Tujuan Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Pendidikan Lingkungan 

dan Pembangunan 

Berkelanjutan.Vol.XVIII 

No:2. 

lingkungan; (3) hubungan 

pengetahuan konsep dasar 

ekologi siswa laki-laki dengan 

kepedulian lingkungan; (4) 

hubungan pengetahuan konsep 

dasar ekologi siswa perempuan 

dengan kepedulian lingkungan. 

konsep dasar 

ekologi siswa laki-

laki (Xa) 

Pengetahuan 

konsep dasar 

ekologi siswa 

perempuan (Xb) 

sebagai variabel 

bebas dan 

Kepedulian 

lingkungan hidup 

(Y) sebagai 

variabel terikat. 

mengukur. Teknik 

analisis data 

menggunakan statistik 

untuk mencari 

perbedaan antara 

variabelnya.  

lingkungan siswa perempuan, (3) 

pengetahuan konsep dasar ekologi siswa 

laki-laki memiliki hubungan positif 

dengan kepedulian lingkungan siswa 

laki-laki, (4) pengetahuan konsep dasar 

ekologi siswa perempuan memiliki 

hubungan positif dengan kepedulian 

lingkungan siswa perempuan.  

3 Karmanto, Erika Donna 

Meissy.2015.Kebijakan 

Pengintegrasian 

Pendidikan Lingkungan 

Hidup Pada Sekolah 

“Adiwiyata”(Studi Pada

SMA N 1 Puncu 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui, 

mendeskripsikan, dan 

menganalisis kebijakan 

pengintegrasian pendidikan 

lingkungan hidup pada sekolah 

adiwiyata serta menganalisis 

Kebijakaan 

Pengintegrasian 

Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

Pada Sekolah 

Adiwiyata. 

Metode penelitian ini 

adalah dekriptif dan 

merupakan penelitian 

kualitatif  karena 

berusaha unuk 

mendeskripsikan 

proses dan kejadian 

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan 

pengintegrasian pendidikan lingkungan 

hidup pada sekolah adiwiyata sudah 

berjalan dengan cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan terlaksananya semua 

program kegiatan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Faktor 
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No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul 
Tujuan Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Kecamatan Puncu 

Kabupaten Kediri). Jurnal 

Administrasi Publik. 

Vol.III No:12 Hal:1981-

1985. 

faktor apa sajakah yang menjadi 

faktor pendukung dan 

penghambat bagi kebijakan 

pengintgrasian pendidikan 

lingkungan hidup pada sekolah 

adiwiyata. 

yang sesungguhnya. pendukungnya yaitu jenis tanah yang 

bagus untuk ditanami tanaman dan 

warga sekolah yang berpartisipasi aktif 

dalam mendukung kebijakan tersebut. 

Faktor penghambatnya yaitu masih 

kurangnya pemahaman akan kebijakan 

pendidikan lingkungan hidup untuk 

antar warga sekolah dan perlunya 

mengubah  kegiatan yang sudah berjalan 

dari awal untuk menyesuaikan dengan 

kebijakan tersebut, dan jua kesulitan air 

pada musim kemarau. 

4  Iswari, Rizky Dewi.2017. 

Evaluasi Penerapan 

Program Adiwiyata Untuk 

Membentuk Perilaku 

Peduli Lingkungan di 

Kalangan Siswa (Kasus: 

SMA Negeri 9 Tangerang 

Selatan dan MA Negeri 1 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

menganalisis hubungan 

adiwiyata dalam upaya 

pembentukan perilaku peduli 

lingkungan ditinjau dari aspek 

pengetahuan, sikap dan 

tindakan siswa.  

Evaluasi Penerapan 

Program Adiwiyata 

Untuk Membentuk 

Perilaku Peduli 

Lingkungan Siswa. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif. 

Dengan menggunakan 

data primer dengan 

teknik pengumpulan 

data menggunakan 

Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan 

program adiwiyata di SMA Negeri 9 

Tangerang selatan berjalan baik, 

perilaku peduli lingkungan di kalangan 

siswa SMA Negeri 9 Tangerang Selatan 

dan MA Negeri 1 Serpong dari tingkat 

pengetahuan, sikap dan tindakan 

didapatkan hasil yang berbeda, dan 
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No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul 
Tujuan Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Serpong).Jurnal Ilmu 

Lingkungan. Vol.XV No:1 

Hal:35-41. 

kuesioner, wawancara, 

dan obserasi langsung.   

terdapat hubungan antara penerapan 

adiwiyata dengan pembentukan 

pengetahuan, sikap dan tindakan di 

kalangan siswa.   

5 Landriany, Ellen.2014. 

Implementasi Kebijakan 

Adiwiyata Dalam Upaya 

Mewujudkan Pendidikan 

Lingkungan Hidup di SMA 

Kota Malang.Jurnal 

Kebijakan dan 

Pengembangan 

Pendidikan. Vol.II No:1 

Hal :82-88. 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan 

implementasi kebijakan, 

mendeskripsikan faktor 

pendukung, faktor penghambat 

dan cara mengatasi hambatan 

pada program adiwiyata di 

SMA 8 dan 10 di Kota Malang. 

Implementasi 

Kebijakan 

Adiwiyata Dalam 

Upaya 

Mewujudkan 

Pendidikan 

Lingkungan Hidup. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan deskriptif 

kualitatif.  Dengan 

teknik pengumpulan 

data menggunakan 

metode observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu diadakan 

kebijakan PLH diintegrasikan ke setiap 

mata pelajaran, faktor pendukung 

pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu 

sarpras yang mendukung, untuk faktor 

penghambatnya yaitu terdapat 

sekelompok siswa yang kesadaran 

pentingnya lingkungan hidup masih 

kurang, upaya yang dilakukan sekolah 

yaitu memberikan surat keputusan 

kepada guru sebagai panutan siswa 

dalam pelaksanaan pendidikan 

lingkungan hidup dan mengontrol siswa.  

6 Safitri, Sifa.2017. 

Hubungan Antara Perilaku 

Warga Sekolah Dalam 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui (1) 

sejauhmana perilaku waga 

Variabel dalam 

penelitian ini yaitu 

Perilaku warga 

Metode penelitian yang 

digunakan yaitu  

pengambilan sampel 

Hasil dari penelitian ini yaitu perilaku 

warga sekolah dalam pengelolaan 

sampah memiliki kategori baik dengan 
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No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul 
Tujuan Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Pengelolaan Lingkungan 

Sekolah Dengan 

Ketercapaian Program 

Adiwiyata di SMA Negeri 

1 Demak Tahun 2016. Edu 

Geography 5 (1) (2017).  

sekolah dalam mengelola 

lingkungan, (2) Ketercapaian 

program adiwiyata di SMA 

Negeri 1 Demak, (3) Hubungan 

antara perilaku warga sekolah 

dalam pengelolaan lingkungan 

sekolah dengan ketercapaian 

program adiwiyata di SMA 

Negeri 1 Demak. 

sekolah dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

(variabel bebas) 

dan ketercapaian 

program adiwiyata 

(variabel terikat). 

dengan 

disproportionate 

stratified random 

sampling. Teknik 

pengumpulan data 

yaitu dengan angket, 

observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu  

deskriptif persentatif.  

hasil 73,01%. Bentuk pembiasaan peduli 

lingkungan di sekolah meliputi 

pembuatan kreaativitas dari limbah, 

composting sampah organik, berkebun, 

Semut (Semua Memungut) sampah, 

mematuhi car free day, dan larangan 

membawa kendaraan bermotor, 

melakukan aksi lingkungan pada 

peringatan hari lingkungan, menjaga 

linkungan sekolah, dan mengadakan 

lomba yang berkaitan dengan kebersihan 

lingkungan sekolah. Ketercapaian 

program adiwiyata mendapatkan skor 

78,5. Hubungan antara perilaku waga 

sekolah dalam pengelolaan lingkungan 

dengan ketercapaian program adiwiyata 

di SMA Negeri 1 Demak saling 

bersinergi.  



44 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kondisi lingkungan di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 masih 

mengalami beberapa permasalahan lingkungan seperti alih fungsi lahan. Upaya 

pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan 

yang ada sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. Dalam peraturan tersebut dijelaskan 

bahwa pendidikan mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu hak yang 

diperoleh oleh masyarakat. Pendidikan lingkungan hidup dapat diperoleh melalui 

jalur pendidikan formal yaitu sekolah. Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan 

buku muatan lokal Lingkungan Hidup sebagai referensi pendidikan untuk 

pembelajaran lingkungan hidup. Peluncuran buku tersebut berlangsung pada 

Kamis, 29 Desember 2016 di SMP 1 Bae Kudus. Pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan lingkungan hidup memegang peranan yang sangat penting bagi 

sekolah dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan siswa. SMA 1 Bae Kudus 

merupakan sekolah yang menerapkan Pendidikan Lingkungan Hidup secara 

monolistik sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri. Dengan adanya pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup diharapkan siswa akan selalu berupaya mencegah 

terjadinya kerusakan pada lingkungan, dan juga mampu memberikan solusi pada 

permasalahan lingkungan yang ada pada dewasa ini. Pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup erat kaitannya dengan pembentukan perilaku 

peduli lingkungan siswa.  Perilaku peduli lingkungan merupakan salah satu upaya 

untuk menjaga lingkungan hidup kita, hal ini penting diperhatikan mengingat 
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manusia dan lingkungan merupakan sebuah rantai yang tidak dapat terpisahkan 

dan keduanya saling mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat 

dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

Permasalahan Lingkungan di 

Kabupaten Kudus 

Perda Kabupaten Kudus No.6 

Tahun 2015 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Kudus 

Perilaku Peduli Lingkungan 

Muatan Lokal Pendidikan 

Lingkungan di Sekolah 

Penerapan Mata Pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup  

di SMA Negeri 1 Bae Kudus 

Outcome 

Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan PLH 

Evaluasi 

Indikator: 

1. Kebersihan Kelas 

2. Pengelolaan Air 

3. Ppengelolaan Energi 

4. Pengelolaan Sampah 

5. Kepedulian Lingkungan 

Sekitar 

Strategi Sekolah dalam 

membentuk perilaku peduli 

lingkungan siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uaraian hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup sudah 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan K13 menggunakan silabus, 

RPP, dan materi yang sesuai serta di dukung oleh program sekolah, sarana 

dan prasarana sekolah yang sudah baik, juga tercapainya perilaku peduli 

lingkungan siswa yang memiliki kriteria baik.  

2. Perilaku peduli ligkungan siswa kelas X di SMA Negeri 1 Bae Kudus 

secara umum sudah baik, dari 5 indikator perilaku peduli lingkungan lebih 

dari setengahnya yaitu 3 kategori sudah tercapai yakni kategori kebersihan 

lingkungan kelas, pengelolaan air, dan kepedulian lingkungan sekitar, 

hanya pada indikator pengelolaan sampah bagian memilah sampah sesuai 

jenis dan pengelolaan energi yaitu mematikan kipas angin saja yang masih 

kurang pada beberapa kelas.  

3. Kelebihan dari pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yaitu memiliki 

outcome perilaku peduli lingkungan pada siswa yaitu pada adanya 

kegiatan praktik di luar kelas untuk menanam tanaman dan untuk 

kekurangannya yaitu outcome berbentuk perilaku peduli lingkungan siswa 

susah untuk dipantau masing-masing individunya oleh sekolah dan perlu 

waktu dan tahapan yang panjang pada proses pembiasaannya. Sehingga 
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sekolah memiliki strategi dalam membentuk perilaku peduli lingkungan 

siswa dengan membuat beberapa program sekolah dengan model kegiatan 

pembiasaan seperti jumat bersih, pengurangan penggunaan plastik dan 

kertas.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan 

rekomendasi saran sebagai berikut: 

1. Peserta didik agar mempertahankan dan meningkatkan perilaku 

mereka dalam menjaga lingkungan terutama di sekolah dalam 

mengelola sampah dan energi juga diharapkan mampu menularkan 

ilmunya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya di 

masyarakat. 

2. Diharapkan pembelajaran PLH agar lebih dilengkapi dengan reverensi 

lain yang relevan sebagai tambahan sumber belajar siswa dalam 

mempelajari PLH untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam 

menjaga lingkungannya.  

3. Diharapkan sekolah untuk tetap melaksanakan kurikulum pendidikan 

lingkungan hidup ini setiap tahunnya serta mampu menjadi panutan 

bagi sekolah lain yang belum menerapkan kurikulum ini.    
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