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SARI 

Rohmawati, Riani. 2010. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa SMP Se-Kecamatan Margasari Kabupaten Margasari. 

Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Drs. Sunarko, M.Pd dan Dra. Puji Hardati, M.Si. 111 hal. 

Kata kunci: peran guru Geografi, kesadaran lingkungan 

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia didominasi dengan banjir. 

Banjir melanda Kecamatan Margasari. Banjir tersebut juga merendam bangunan-

bangunan sekolah, sehingga siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran. Untuk itu 

diharapkan peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran 

guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa SMP se-

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 

Populasi penelitian ini adalah guru Geografi SMP se-kecamatan 

Margasari. Populasi guru Geografi berjumlah 10 guru Geografi. Dengan 

menggunakan teknik total sampling, sampel guru Geografi berjumlah 10 guru. 

Populasi siswa berjumlah 1463 siswa. Dengan menggunakan teknik stratified 

random sampling, sampel siswa berjumlah 152 siswa. Variabel penelitian adalah 

peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan. Intrument 

pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Data yang 

berhasil dikumpulkan, dianalisis menggunakan deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukan peran guru Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan siswa dalam kategori baik dengan persentase 65,34%. Sub 

variabel peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan melalui 

pengetahuan dalam kategori baik dengan persentase 67,17%; peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan melalui sikap dalam kategori cukup 

dengan persentase 59,97%; dan peran guru Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan melalui tindakan dalam kategori baik dengan persentase 

68,89%. 

Simpulan dalam penelitian, peran guru Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa SMP dalam kategori baik. Pada sub variabel 

peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa 

melalui pengetahuan dalam kategori baik, peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dalam kategori 

cukup, dan peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa melalui tindakan melalui tindakan dalam kategori baik. 

Saran yang diberikan peneliti adalah 1) Bagi Sekolah; Sekolah sebaiknya 

memiliki program kegiatan peduli lingkungan seperti kerja bakti, penanaman 

pohon, lomba kebersihan dan kegiatan lainnya. 2) Bagi Guru; Meningkatkan 

peran dalam menanamkan pengetahuan lingkungan dengan meningkatkan 

fasilitas, mengelola kelas, bahan pembelajaran, kualitas penilaian, dan aktif dalam 

kegiatan peduli lingkungan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 3) Bagi Siswa; Siswa 

diharapkan mengikuti kegiatan-kegiatan peduli lingkungan baik yang 
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diselenggarakan pihak sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yanga didapatkan dari sekolah 

maupun membaca buku atau internet dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia sering dilanda berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, 

puting beliung, gempa bumi, gunung meletus dan tsunami. Menurut Marfai 

peneliti Pusat Studi Bencana Alam UGM, Indonesia menempati urutan ketiga 

di dunia sebagai negara rawan bencana setelah India dan China 

(klipingut.wordpress.com(12/17/2010)). Tahun 2008, Walhi mencatat 

peningkatan bencana ekologis yang terjadi di Indonesia sebanyak 359 kali 

dibandingkan pada tahun 2007 dengan 205 kali (Mangunjaya, 2009). 

Direktur Perbaikan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 

Untung Sarosa pada Antara News mengatakan bahwa bencana alam yang 

terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2009-2010 didominasi oleh banjir 

dengan persentase 60% disusul oleh longsor, gempa bumi dan tsunami 

(antaranews.com(12/17/2010)). Banjir terjadi diberbagai daerah di Indonesia 

bahkan di ibukota negara Indonesia, Jakarta. Banjir juga terjadi di daerah 

Margasari Kabupaten Tegal. Banjir di Margasari terjadi karena luapan air 

kalipondoh dan kali kumisik. Kecamatan Margasari adalah daerah rawan 

banjir dimana hampir setiap tahun ketika curah hujan tinggi daerah tersebut 

akan terendam banjir.  

Menurut berita dari Suara Merdeka, banjir tahun 2006 mengakibatkan 

putusnya jembatan penghubung desa Danaraja dengan desa Cenggini. Banjir 
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yang terjadi setiap tahunnya merendam 5 desa yaitu desa Pakulaut, Danaraja, 

Dukuhtengah, Kaligayam dan Margasari. Banjir tersebut mengakibatkan 

ratusan rumah dan lahan pertanian terendam air sehingga pada tahun 2006 

petani gagal panen. Selain itu jalur transportasi Tegal-Purwokerto lumpuh 

total dan proses pembelajaran di SD Negeri 3 Pakulaut, SD Negeri 5 Pakulaut 

dan SMP Negeri 2 Margasari tidak dapat dilaksanakan karena ruang kelas 

mereka terendam banjir dan meninggalkan lumpur dengan ketebalan 30 

centimeter.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengurangi 

terjadinya banjir dan kerusakan lingkungan lainnya, terutama untuk 

mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas manusia yang 

berlebihan dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam. Inti 

permasalahan lingkungan menurut Soemarwoto adalah hubungan antar 

makhluk hidup khususnya manusia dengan lingkungan (Neolaka, 2008: 13). 

Menurut Neolaka dari permasalahan lingkungan tersebut yang perlu dibenahi 

lebih lanjut adalah manusianya, karena manusialah yang mengolah dan 

memanfaatkan lingkungan secara maksimal. Pembenahan perilaku manusia 

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui dunia 

pendidikan.  

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk 

pengetahuan dan persepsi manusia. Pendidikan diharapkan dapat menjadi 

wadah yang tepat untuk menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa. 

Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan peran dari seorang guru. Salah 
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satu guru yang memiliki tugas untuk menanamkan kesadaran lingkungan 

adalah guru Geografi. Menurut Suharyono (2006: 105) salah satu tujuan dari 

pembelajaran materi Geografi pada ranah sikap atau afektif adalah memupuk 

kesadaran lingkungan siswa. Guru Geografi memiliki tugas untuk 

menyampaikan materi lingkungan hidup yang terintegrasi dalam mata 

pelajaran Geografi. Hal ini terdapat dalam kurikulum SMP kelas 8 pada 

kompetensi dasar 1.3 mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan 

upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan 

demikian guru Geografi memiliki tugas untuk menyampaikan materi pada 

siswa dan memotivasi siswa untuk mendalami Geografi lebih dalam sehingga 

dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan pada diri siswa. 

Banjir merendam bangunan SMP Negeri 2 Margasari mengakibatkan 

siswa tidak dapat mengikuti pelajaran. Buku-buku di perpustakaan, komputer 

di laboratorium komputer, buku administrasi, rapor dan alat-alat elektronik 

terendam. Bahkan kursi dan meja hanyut terbawa arus air. Selain itu polusi 

udara yang diakibatkan oleh pembakaran batu gamping di Desa Karangasem 

mengganggu aktifitas belajar mengajar di MTs. Asy-Syafi’iyah. Lokasi 

pabrik pengolahan batu gamping yang dekat dengan lokasi sekolah 

menyebabkan asap hitam yang dihasilkan oleh pembakaran sampai ke 

sekolah dan terhirup oleh penghuni sekolah. Lokasi sekolah yang sering 

diterjang banjir dan sekolah yang diselimuti asap hitam, memerlukan 

kesadaran lingkungan dari seluruh penghuni sekolah. Kesadaran lingkungan 
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yang dimiliki penghuni sekolah setidaknya dapat membantu mengurangi 

dampak yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.  

Berdasarkan kondisi di atas penulis tertarik untuk mengambil judul 

skripsi “ Peran Guru Geografi Dalam Menanamkkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa SMP Se-Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal” 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimana peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa SMP se-Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal? 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa SMP se-Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal. 

 

D. MANFAAT 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

b. Guru dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam usaha 

melestarikan lingkungan. 

c. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang 

lingkungan hidup. 
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2. Bagi Siswa 

a. Tumbuh kesadaran siswa terhadap pentingnya lingkungan, sehingga 

siswa dapat mencintai lingkungan dan mulai peduli akan kelestarian 

lingkungan. 

b. Siswa dapat mengerti dan memahami tentang arti penting lingkungan 

bagi manusia. 

c. Siswa memiliki sikap/perilaku dan tindakan yang sadar dan peduli 

terhadap lingkungan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Munculnya kesadaran lingkungan pada seluruh staf/karyawan, guru dan 

siswa. 

b. Lingkungan sekolah menjadi bersih dan terjaga karena adanya 

kesadaran pada setiap diri penghuni sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti mengenai peran guru dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan sebagai bekal peneliti di dunia kerja. 

E. PENEGASAN ISTILAH 

 Penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi salah tafsir dan untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap obyek penelitian ini, maka 

dikemukakan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam rumusan judul 

proposal ini adalah sebagai berikut. 
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1. Peran Guru 

  Menurut Lamuddin (2008), Peran guru adalah terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam 

suatu situasi tertentu serta hubungannya dengan kemajuan perubahan 

tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya 

(http://cuchuz.blogspot.com/ (1/28/2010)). Dalam penelitian ini peran 

guru yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan oleh guru baik 

di kelas, di luar kelas bahkan diluar sekolah sekalipun, agar siswanya 

memiliki rasa kesadaran lingkungan. Dalam penelitian ini, hal yang 

dilakukan guru untuk menanamkan kesadaran lingkungan siswa 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui penanaman pengetahuan siswa, 

1) Memasukan pesan-pesan PLH dalam RPP. 

2) Guru sebagai fasilitator. 

3) Guru Sebagai Sumber Belajar. 

4) Guru sebagai Pengelola. 

5) Guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

6) Guru sebagai evaluator. 

b. Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui penanaman sikap siswa, 

1) Guru sebagai motivator. 

2) Guru sebagai pembimbing. 
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3) Merencanakan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sekolah 

di masa datang. 

4) Membuat dan Menyusun langkah-langkah pelaksanaan PLH di 

Lingkungan sekolah. 

5) Guru sebagai demonstrator. 

c. Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui penanaman tindakan siswa, 

1) Mengadakan lomba kebersihan kelas. 

2) Mengadakan lomba pembuatan dan menghias taman kelas. 

3) Melakukan berbagai kegiatan upaya pencegahan bencana alam. 

2. Menanamkan 

 Menanamkan dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh seorang guru Geografi kepada siswa-siswanya, agar 

siswanya memiliki pengetahuan dan sikap sadar lingkungan yang 

dinyatakan dalam transfer ilmu, informasi, kegiatan, dan pemberian 

solusi seperti dengan guru memberikan stimulus kemudian siswa 

meresponnya. 

3. Kesadaran Lingkungan siswa 

  Kesadaran lingkungan adalah keadaan tergugahnya jiwa terhadap 

sesuatu, dalam hal ini terhadap lingkungan hidup, dan dapat terlihat pada 

perilaku dan tindakan masing-masing individu (Neolaka, 2008:18).  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Peran Guru Geografi 

  Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan 

melatih (Suparlan, 2008:24). Peran guru sangat luas, guru tidak hanya 

sebagai pendidik, pembimbing, pelatih atau pengajar saja tetapi guru juga 

harus dapat memposisikan diri sebagai orang tua dan teman. Menurut 

Sanjaya (2008), peran guru  adalah sebagai berikut: 

a. Guru sebagai Sumber Belajar 

Peran guru dalam sumber belajar berkaitan erat dengan 

penguasaan materi. Guru dikatakan baik apabila Ia dapat menguasai 

materi pelajarannya dengan baik. Sebaliknya, guru yang tidak baik 

adalah guru yang tidak menguasai materi pelajarannya dengan baik. 

Kurangnya penguasaan materi guru akan menyebabkan hilangnya 

kepercayaan pada siswa, sehingga guru akan sulit untuk 

mengendalikan dan menguasai kelas. 

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

hendaknya memiliki referensi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan siswa. Guru dapat mendapatkan referensi melalui buku-buku 

literatur, bahan-bahan dari internet, surat kabar dan televisi untuk 

8 
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mengetahui berbagai informasi. Selain itu, guru perlu melakukan 

pemetaan mengenai materi pelajaran. Melalui pemetaan materi 

pelajaran seperti ini akan memudahkan guru dalam melaksanakan 

perannya sebagai sumber belajar. 

b. 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 ketrampilan seperti penggunaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran, metode pembelajaran, kemampuan 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. 

c. Guru sebagai Pengelola 

Guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan 

nyaman. Kemampuan guru dalam mengelola kelas dapat menjaga 

kelas tetap kondusif agar materi dan pesan yang disampaikan guru 

dapat tersampaikan pada seluruh siswa. 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 
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pembelajaran, mengorganisasikan sumber belajar, memimpin, dan 

mengawasi. 

d. Guru sebagai Demonstrator 

Sebagai demonstrator, guru harus mempertunjukan kepada 

siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa mengerti dan 

memahami setiap pesan yang disampaikan. Dengan menunjukan 

sikap-sikap terpuji dan menyampaikan materi agar setiap materi 

pelajaran dapat lebih dipahami dan dihayati oleh siswa. Oleh karena 

itu, sebagai demonstrator erat kaitannya dengan pengaturan strategi 

pembelajaran yang lebih efektif. 

e. 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. 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).  
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Guru memerlukan kompetensi dalam melaksanakan perannya 

sebagai pembimbing diantaranya adalah pertama, guru harus 

merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak 

dicapai. Kedua, guru harus melihat keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran baik. Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar dan 

keempat, guru harus melakukan penilaian (Mulyasa 2008: 41-42). 

Proses ini dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar 

kelas. Peran guru sebagai pembimbing dapat dilakukan seperti 

membimbing mengenai pembelajaran, memberi petunjuk, 

memberikan latihan dan memberikan penghargaan dan membantu 

kesulitan siswa (Suparlan, 2008:36-37). 

f. Guru sebagai Motivator 

Menurut Woodwort (dalam Sanjaya, 2008:28), motif adalah 

suatu set yang bisa membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi menurut Hilgard 

(dalam Sanjaya, 2008:29), adalah suatu keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Proses belajar mengajar akan 

berhasil ketika siswa mempunyai motivasi dalam belajarnya. Oleh 

karena itu, guru perlu untuk menumbuhkan semangat belajar siswa, 

dengan memotivasinya. 

Fungsi dari guru sebagai motivator adalah memberikan 

dorongan kepada siswa untuk belajar, memberikan tugas sesuai 
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dengan kemampuan siswa (Suparlan, 200: 31). Guru dituntut kreatif 

untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal yang dapat 

dilakukan untuk memotivasi siswa adalah 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). 

g. Guru sebagai Evaluator 

Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi 

tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Fungsi guru 

sebagi evaluator, pertama untuk menentukan keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan 

keberhasilan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Kedua, untuk 

menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan 

yang telah direncanakan.  

Menurut Mulyasa (2008: 61) evaluasi atau penilaian 

merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks. Tidak ada 

pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan proses 

menetapkan kualitas. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

baik tes maupun non-tes. Penilaian yang dapat dilakukan oleh guru 

untuk menanamkan kesadaran lingkungan melalui pengetahuan 

diantaranya penugasan kliping, membuat karya ilmiah, membuat 

laporan wawancara, mengisi mading (majalah dinding) sekolah, 
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analisis artikel maupun observasi lapangan (www.pendis.depag.go.id/ 

5/7/209). 

  Guru geografi sangat berperan dalam menanamkan rasa kesadaran 

lingkungan, karena kajian geografi yang berhubungan dengan lingkungan 

hidup. Suharyono (2006:105) mengatakan tujuan dari pengajaran geografi 

di sekolah bukan hanya menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, 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. 

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 mengkreasikan 

lapangan kerja.  

  

  Maraknya kerusakan lingkungan, menyebabkan masuknya 

pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran disekolah baik itu 

terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain maupun berdiri sendiri sebagai 

mata pelajaran PKLH/PLH. Dan mata pelajaran Geografi menjadi tempat 

pengintegrasian PKLH/PLH. Sunarko (2007) menyatakan, hal yang dapat 

guru geografi lakukan dalam melaksanakan integrasi PKLH/PLH ke dalam 

mata pelajaran geografi yang diajarkan, antara lain: 

a. Guru geografi harus mempelajari matriks PKLH/PLH yang terintegrasi 

ke dalam bidang studi geografi. 

b. Dalam matriks tersebut guru geografi harus mengetahui pokok bahasan 

PKLH/PLH yang akan diajarkan. 

c. Guru geografi harus menguasai materi PKLH/PLH dengan mempelajari 

buku-buku PKLH/PLH baik yang dikeluarkan oleh Proyek Pembinaan 

http://www.pendis.depag.go.id/
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Pendidikan Kependudukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

maupun buku-buku relevan lainnya. 

d. Guru geografi harus mampu membuat satuan pelajaran secara 

terintegrasi. 

e. Guru geografi sangat dianjurkan membuat soal-soal mengenai 

PKLH/PLH yang bersumber dari pokok bahasan PKLH/PLH yang 

terintegrasi dalam bidang studi geografi, baik tes formatif maupun tes 

sumatif. 

f. Mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber untuk dijadikan 

media pembelajaran, bahan bacaan, tugas guna memperkaya 

pengetahuan siswa. 

g. Sikap positif yang ditunjukan guru geografi terhadap PKLH/PLH harus 

ditumbuhkembangkan. 

 

  Menurut penelitian Pamukti (2006) mengenai kemampuan guru 

dalam mengintegrasikan PKLH, menunjukan guru dalam merencanakan 

pengorganisasian bahan pengintegrasian PKLH termasuk dalam kategori 

kurang baik dengan prosentase 60,62%; guru dalam merencanakan 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar pada pengintegrasian PKLH 

termasuk dalam kategori baik dengan prosentase 74,17%; guru dalam 

merencanakan pengelolaan kelas dalam pengeintegrasian PKLH termasuk 

dalam kategori baik dengan prosentase 80,83%; guru dalam merencanakan 

penggunaan media dan sumber belajar dalam pengintegrasian PKLH 

termasuk dalam kategori baik dengan prosentase 75,66%; guru dalam 

merencanakan penilaian hasil belajar siswa dalam pengintegrasian PKLH 

termasuk dalam kategori baik dengan prosentase 76,25%. 

  Peran guru yang dilakukan guru dalam menanamkan rasa 

kesadaran lingkungan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh 

Herry Sukarman, bahwa tugas guru dalam menanamkan rasa kesadaran 

lingkungan tidak hanya melalui pembelajaran di  kelas, tetapi mulai dari 
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persiapan pembelajaran, pembelajaran hingga ke tindakan nyata guru 

dalam kehidupan nyata seperti: 

a. Memasukkan pesan-pesan PLH dan RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk 

mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar isi dan dijabarkan dalam silabus (Mulyasa. 2006: 212). RPP 

merupakan upaya untuk merencanakan dan memperkirakan tindakan 

yang akan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Komponen RPP adalah kompetensi dasar, materi standar, indikator, 

materi dan penilaian. Kompetensi memiliki peran penting, oleh karena 

itu setiap kompetensi harus merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dengan kebiasaan 

berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2006: 215). 

b. Membuat dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan PLH di 

lingkungan  sekolah. 

Langkah pertama dari pelaksanaan PLH di sekolah adalah 

memberikan materi PLH secara terintegratif maupun monolitik. 

Materi PLH tergabung pada mata pelajaran IPS Geografi dan IPA 

Biologi. Pelaksanaan PLH tidak hanya dilakukan didalam kelas 

selama proses belajar mengajar yakni dengan penugasan-penugasan 

akan permasalahan lingkungan yang ada. Di luar kelas seperti 
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pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa 

agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. 

c. Mempraktekan PLH dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan luar 

sekolah. 

Praktek PLH tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja tetapi 

di luar lingkungan sekolah, seperti keluarga, dan lingkungan 

masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

pelaksanaan PLH, siswa perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran lingkungan hidup. Setelah mendapatkan materi PLH di 

kelas, siswa dapat mengikuti kegiatan lingkungan baik yang diadakan 

di sekolah maupun di luar sekolah. 

d. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Lingkungan yaitu suatu situasi yang tersedia dimana suatu pesan dapat 

diterima oleh siswa. Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik, 

lingkungkungan non fisik dan lingkungan budaya. Selanjutnya 

lingkungan yang disebut sebagai sumber belajar adalah tempat atau 

ruangan yang dapat mempengaruhi siswa. Ada tempat yang dirancang 

untuk khusus di sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, studio, 

taman, auditorium, dll. Lingkungan yang tidak dirancang khusus 

untuk pengajaran seperti, museum, lingkungan pertanian, objek 

wisata, pasar, perindustrian, dll. 
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e. Mengadakan lomba kebersihan kelas,  

Masing-masing kelas dikenakan kewajiban untuk membuat kelasnya 

menjadi bersih, indah dan rapi. Lomba ini diikuti oleh seluruh kelas 

dan kelas yang paling bersih, rapi dan indah akan mendapatkan 

penghargaan. 

f. Mengadakan lomba membuat taman kelas, dll. 

Selain membersihkan ruang kelas mereka, siswa juga menghias lahan 

depan kelas mereka dengan membuat taman kecil, dll. Kebersihan 

kelas dapat dilakukan dengan membagi regu piket. Dengan adanya 

lomba kebersihan dapat memacu siswa untuk menjaga kebersihan 

kelasnya. 

g. Melakukan berbagai upaya untuk mencegah bencana alam. 

Contoh kecil upaya mencegah bencana alam yang dapat siswa lakukan 

adalah dengan membuang sampah pada tempat sampah, menanam 

pohon di lingkungan sekolah, kerja bakti membersihkan lingkungan 

sekolah, dll. 

h. Merencanakan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sekolah di 

masa datang. 

Kegiatan yang dapat dilakukan sekolah di masa mendatang sebagai 

usaha agar siswa memiliki rasa kesadaran bahkan kepedulian terhadap 

lingkungan seperti program mencari jejak (jelajah alam), study tour, 

kemping, kemah, dll. 

(Sumber: http://majalah.p4tkipa.org/02/htm (5/7/2009)). 
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2. Kesadaran Lingkungan 

a. Pengertian Kesadaran 

Solso (2008:240) menyatakan kesadaran adalah kesiagaan 

seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya serta 

peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, 

dan sensasi-sensasi fisik. Definisi kesadaran memiliki dua sisi yakni 

kesadaran meliputi suatu pemahaman terhadap stimuli lingkungan 

sekitar. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa 

mentalnya sendiri, seperti pikiran-pikiran yang ditimbulkan oleh 

memori dan oleh kesadaran pribadi akan jati dirinya. 

Pierson & Trout dalam Solso (2008:250) menyatakan bahwa satu-

satunya alasan kita memiliki kesadaran adalah kesadaran 

memungkinkan kita melakukan pergerakan atas kemauan sendiri. 

Pergerakan atas kemauan sendiri adalah pergerakan yang dibuat 

berdasarkan keputusan, bukan berdasarkan insting dan refleks. Dengan 

memiliki kesadaran, kita mampu melakukan pergerakan atas kemauan 

sendiri, kita dapat mengarahkan atensi dan perilaku  kita kepada aspek-

aspek dalam lingkungan yang akan menimbulkan hasil akhir yang lebih 

baik. 

b. Pengertian Kesadaran Lingkungan 

Kesadaran lingkungan adalah pikiran sadar (pengetahuan) yang 

mengatur akal, hidup wujud yang sadar, bagian dari sikap atau perilaku, 

yang dilukiskan sebagai gejala dalam alam dan harus dijelaskan 
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berdasarkan prinsip sebab musabab (Brauwer dalam Neolaka, 2008: 

18). Sedangkan kesadaran lingkungan menurut  M.T. Zen (1985) adalah 

usaha melibatkan setiap warga  negara dalam menumbuhkan dan 

membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan, berdasarkan tata 

nilai, yaitu tata nilai dari pada lingkungan itu sendiri dengan filsafat 

hidup secara damai dengan alam lingkungannya (Neolaka, 2008:20).  

 Kesadaran lingkungan menurut Priyono (1998) (dalam 

Wahyuningsih, 2006:11) 

1) Memahami kompleksitas lingkungan 

2) Memahami resiko jangka panjang dan jangka pendek tentang  

dampak  pencemaran lingkungan 

3) Memiliki rencana aksi untuk menyelamatkan lingkungan 

4) Berkomitmen menjaga lingkungan 

 

 Menurut penelitian Wahyuningsih (2006) bahwa setelah 

menggunakan model pembelajaran tertentu dalam penelitian tersebut 

yakni PBI menunjukan bahwa tingkat kesadaran lingkungan yang 

dimiliki siswa sesudah pembelajaran lebih baik atau mengalami 

peningkatan jika dibanding sebelum pembelajaran seperti dilihat pada; 

1) pemahaman siswa mengenai kompleksitas permasalahan lingkungan 

meningkat dari 16,89% menjadi 75,45%; 2) siswa sudah mampu 

memahami resiko jangka pendek atau jangka panjang dari kegiatan 

yang tidak berwawasan lingkungan; 3) siswa memiliki rencana dan aksi 

praktis realitis mengenai usaha menyelamatkan lingkungan. 

 Kesadaran lingkungan dapat diartikan sebagai pemahaman yang 

mendalam baik terhadap masalah lingkungan maupun terhadap 
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pemecahan masalah lingkungan. Memahami sebab akibat yang 

ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkunganya, memahami 

dampak dari kerusakan lingkungan, dan memiliki rencana untuk 

menyelamatkan dan menjaga lingkungan agar tidak mengalami 

kerusakan. 

 Kesadaran lingkungan juga memiliki makna kognitif dan afektif. 

Artinya kesadaran lingkungan berawal dari pengetahuan yang dimiliki, 

kemudian direfleksikan kedalam ranak afektif yang berupa sikap atau 

tindakan. Prosesnya untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dari 

pengetahuan lingkungan menjadi kesadaran lingkungan, dari kesadaran 

lingkungan menjadi sikap kemudian menjadi tindakan lingkungan. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Lingkungan 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran 

lingkungan anak menurut Wittmann dalam Cristian (1998) (dalam 

Wahyuningsih, 2006: 15) yaitu: 

1) Pengalaman anak sehari-hari 

 Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, siswa akan melihat 

masalah-masalah lingkungan yang terjadi. Dari pengalaman itu 

seorang anak tidak akan merasa apatis terhadap apa yang terjadi di 

sekitarnya. Hal ini akan menimbulkan suatu rasa ingin tahu pada 

diri anak untu mengetahui apa yang terjadi terhadap lingkungannya 

dan bagaimana untuk mengatasinya. 
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2) Pandangan orang tua 

 Pandangan orang tua merupakan salah satu komponen yang dapat 

membentuk kesadaran lingkungan pada diri seorang anak. Apabila 

orang tua memiliki pandangan yang positif tentang lingkungan 

maka anak akan memiliki pandangan positif juga tentang 

lingkungan, begitu juga sebalikya.  

3) Hubungan guru-murid 

Guru merupakan orang tua kedua dari siswa. Guru adalah orang tua 

sedangkan siswa adalah anak. Curahan rasa kasih sayang  sangat 

diharapkan dari seorang anak terhadap orang tuanya begitu pula 

seorang siswa terhadap gurunya. Apabila hubungan antara siswa 

dan guru baik, maka siswa akan meneladani figur gurunya. 

4) Motivasi guru 

 Untuk meningkatkan semangat dalam berperilaku sadar 

lingkungan, siswa memerlukan motivasi yang tinggi, baik motivasi 

dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Seseorang yang dapat 

memotivasi siswa untuk berperilaku sadar lingkungan, utamanya 

adalah gurunya sendiri. 

5) Pelajaran dan lingkungan sekolah 

 Pengetahuan merupakan dasar dari kesadaran terhadap lingkungan. 

Di sekolah siswa mendapatkan pengetahuan tentang ligkungan 

melalui pelajaran yang diberikan guru dalam kelas. Selain 

memperoleh pengetahuan tentang lingkungan, siswa hendaknya 
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menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-harinya di 

sekolah. Adanya peraturan-peraturan sekolah tentang lingkungan 

akan lebih menajamkan pemahaman siswa tentang lingkungan. 

6) Pengaruh penggunaan media 

 Pemanfaatan media pembelajaran akan sangat membantu 

penyaluran informasi dari guru ke siswa. Media yang dapat 

digunakan oleh guru dalam menanamkan rasa kesadaran 

lingkungan siswa seperti slide gambar tentang lingkungan, poster, 

film, bahkan lingkungan sekitar sekolah sendiri. 

7) Interaksi sosial di luar sekolah 

 Kesadaran lingkungan tidak hanya harus dimiliki dalam 

lingkungan sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Peran 

masyarakat sangat penting dalam menyebarkan informasi tentang 

lingkungan, karena lingkungan merupakan tanggung jawab setiap 

aspek masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, 

ibu rumah tangga dan organisasi lainnya, pengaruhnya akan cukup 

besar bagi  anak-anak. 

 

3. Kajian Geografi Terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup adalah program 

pendidikan untuk membina peserta didik agar memiliki pengetahuan, 

kesadaran, sikap dan tingkah laku secara rasional dan bertanggung jawab 

tentang pengarauh timbale balik antara penduduk dengan lingkungan 
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dalam berbagai aspek kehidupan (Sunarko, 2007:6). Pelaksanaan 

pembelajaran PLH dilakukan dengan pendekatan monolitik dan integratif. 

Pendekatan monolitik dimana PLH merupakan mata pelajaran yang berdiri 

sendiri. Sedangkan pembelajara PLH dengan pendekatan terintegratif 

adalah PLH terintegrafi dalam bidang studi IPA, IPS, Penjaskes dan 

Bahasa Indonesia (cuchuz.blogspot.com/1/28/2010). 

Definisi geografi menurut para pakar geografi dalam seminar dan 

lokakarya di Semarang tahun 1988 adalah ilmu yang mempengaruhi 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Geografi 

memandang lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan fisik, 

lingkungan biologis dan lingkungan sosial. Dengan adanya geografi, kita 

akan berusaha memahami dan membahas hubungan-hubungan yang ada 

serta keadaan saling mempengaruhi antara manusia bagi kehidupan 

manusia. 

Menurut Suharyono (2006: 105) tujuan pembelajaran geografi di 

sekolah meliputi tiga aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap (afektif). 

Sasaran pencapaian pembelajaran 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 (lingkungan) 

d. Menanamkan pengertian tentang potensi lingkungan dan kemungkinan 

usaha yang ada dalam lingkungan serta mengembangkan pandangan 

luas dan cita-cita yang rasional dalam mengkreasikan lapangan kerja. 

 



24 

 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah untuk mata pelajaran IPS (Geografi) 

SMP/MTs kelas VIII semester 1, terdapat Standar Kompetensi 1 yaitu 

Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk. Pada Kompetensi Dasar 1.3 Mendeskripsikan permasalahan 

lingkungan hidup dan upaya penanggulangnnya dalam pembangunan 

berkelanjutan dengan materi pokok Pelestarian Lingkungan Hidup. 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu 

organisme hidup (biotik faktor) atau variabel-variabel yang tidak hidup 

(abiotik faktor) misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, 

serta arus-arus laut (Mulyanto, 2007:1). Menurut UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (1), 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain. 

Lingkungan menurut Munadjat Danusaputra adalah semua benda 

dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, 

yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi 

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup 

lainnya. Sedangkan menurut Soemarwoto, lingkungan adalah jumlah 
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semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 

mempengaruhi kehidupan kita (Abdurrahman, 1983: 8). 

b. Unsur-unsur Lingkungan Hidup 

 Menurut Abdurahman (1983: 9-10), pada dasarnya lingkungan 

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Lingkungan Fisik 

 Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk 

benda mati yang termasuk dalam unsur alam yang mempengaruhi 

kehidupan manusia seperti; iklim, air, tanah, dan relief permukaan 

bumi.  

2) Lingkungan Biologi 

 Lingkungan biologi adalah sesuatu yang berada disekitar manusia 

yang berupa organisme hidup lainnya dengan segala jenis dan 

bentuknya selain manusia sendiri seperti; binatang, tumbuh-

tumbuhan, jasad renik (plankton), dll. 

3) Lingkungan Sosial dan Budaya 

Lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia sistem nilai, 

gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial yang 

akan berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi 

keperluan hidup manusia. 

c. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup 

Soemarwoto (1987) menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan atau 

degradasi lingkungan merupakan tanda-tanda telah dilampauinya daya 
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dukung lingkungan (Budiyanto, 2003: 22). Bentuk kerusakan 

lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Gunung Meletus 

Gunung meletus (erupsi) adalah aktivitas gunung berapi yang 

mengeluarkan materi berupa bahan padat, cair, dan gas dari dapur 

magma ke permukaan bumi. 

2) Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang 

seismik secara tiba-tiba diakibatkan oleh adanya deformasi lapisan 

lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi (http://www.e-

dukasi.net/10/10/2009). 

3) Badai Siklon 

Siklon adalah tekanan udara rendah berupa angin taifun atau badai, 

terdapat dua jenis siklon yaitu siklon di daerah lintang sedang dan 

siklon di daerah lintang rendah (tropik) (Sunarko, 2007:53). 

4) Kerusakan Hutan 

Kerusakan hutan diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti 

pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan, penyempitan 

hutan, penebangan hutan dan pengalihfungsian hutan menjadi lahan 

pertanian, pemukiman atau kegiatan pertambangan (Sunarko, 

2007:54). 
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5) Pencemaran 

Menurut Sunarko (2007), pencemaran atau polusi adalah berubahnya 

keadaan alam karena unsur-unsur baru atau meningkatnya unsur-

unsur tertentu sehingga menimbulkan gangguan terhadap kualitas 

lingkungan hidup bahkan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Ada 

beberapa macam pencemaran, yaitu. 

a) Pencemaran udara 

Pencemaran udara adalah terganggunya unsur-unsur udara 

karena polutan yang bersumber dari asap industri, pesawat 

terbang, kendaraan bermotor, bau sampah, pembaaran sampah, 

kebakaran hutan, dll. 

b) Pencemaran suara 

Pencamaran suara adalah terganggunya ketenangan lingkungan 

karena bisingnya suara mesin kendaraan bermotor dan aktivitas 

industri. 

c) Pencemaran air 

Pencemaran air menurut Fardiaz dalam Sunarko (2007), adalah 

penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal. Pencemaran 

lingkungan meliputi kualitas air sumur, air sungai, danau dan air 

laut 

d) Pencemaran tanah 
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Pencemaran tanah dapat terjadi karena kontaminasi cairan kimia 

berbahaya, pemakaian detergen, debu-debu radioaktif dan 

buangan industri lainnya. 

6) Banjir 

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering 

oleh air yang berasal dari sumber-sumber air yang ada disekitarnya 

seperti meluapnya air sungai ke lingkungan sekitarnya akibat curah 

hujan yang sangat tinggi juga diakibatkan oleh manusia yang 

membuang sampah sembarangan, adanya bangunan di bantaran 

sungai, tertutupnya daerah resapan air, dan juga rusaknya hutan 

bakau (http://www.e-dukasi.net/10/10/2009). 

7) Tanah Longsor 

Tanah longsor merupakan bagian dari gerakan tanah yang 

menyebabkan berpindah atau bergesernya massa tanah dari daerah 

energi potensial tinggi ke daerah dengan potensial rendah. longsoran 

merupakan hal umum terjadi sejak bumi ada (http://www.e-

dukasi.net/10/10/2009). 

d. Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup 

Usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu upaya 

pengelolaan lingkungan yang dapat diartikan sebagai usaha secara sadar 

untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar 

kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya 

(Budiyanto, 2003: 35). Untuk mendapat mutu lingkungan yang baik, 
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usaha kita adalah memperbesar manfaat lingkungan dan atau 

memperkecil resiko lingkungan. 

e. Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup berdasar 

pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan 

Lingkungan Hidup yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3), 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah 

upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, 

termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 

generasi masa depan. 

Menurut Budiyanto (2003, 61), hakekat pembangunan adalah 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia. Pembangunan mencakup tiga hal penting, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan dan lain-lain; 

2) Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa 

sehat; 

3) Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat yang tercermin dalam 

perbaikan hidup berkeadilan sosial. 

Menurut penelitian Yuane Firstie K. menunjukan bahwa kontribusi 

materi ajar geografi tentang lingkungan hidup berpengaruh positif terhadap 

sikap siswa tentang kepedulian lingkungan hidup. Kontribusi materi ajar 

geografi terhadap penanaman sikap siswa terhadap kepedulian lingkungan 

hidup mencapai 39,1%.  Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa 

penguasaan siswa terhadap materi ajar geografi tentang lingkungan hidup 
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sebanyak 70,8% siswa dan sebagian besar siswa memiliki sikap yang baik 

dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

 

B. KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir peran guru geografi dalam menanamkan rasa 

kesadaran lingkungan 

 

Kesadaran lingkungan sangat diperlukan untuk dimiliki oleh manusia 

agar manusia mengetahui betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan. 

Pentingnya rasa kesadaran lingkungan perlu adanya upaya untuk 

Guru Geografi 

Menanamkan kesadaran melalui 

Pengetahuan Tindakan  

Siswa memiliki Kesadaran Lingkungan 

Sikap  

a. Memasukan pesan-pesan PLH 

dalam silabus dan RPP. 

b. Guru sebagai Fasilitator 

c. Guru sebagai sumber belajar 

d. Guru sebagai pengelola 

e. Pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar. 

f.   Guru sebagai evaluator 

 
a. Guru sebagai motivator 

b. Guru sebagai pembimbing 

c. Merencanakan berbagai kegiatan yang dapat 

dilakukan sekolah di masa datang. 

d. Membuat dan menyusun langkah-langkah PLH di 

lingkungan sekolah. 

e. Guru sebagai demonstrator. 

 

a. Mengadakan lomba kebersihan 

kelas,  

b. Mengadakan lomba membuat 

taman kelas, dll. 

c. Melakukan berbagai kegiatan 

upaya pencegahan bencana 

alam. 

 

Pinggiran Kecamatan Pusat Kecamatan 
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menanamkan rasa kesadaran lingkungan, 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 rasa 

kesadaran lingkungan pada siswa. Usaha apa saja yang dilakukan guru agar 

siswa memiliki kesadaran lingkungan, baik melalui pembelajaran di kelas, di 

luar kelas maupun diluar sekolah. 
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Tabel 1. Penelitian terkait 
NO NAMA PENELITI Tahun  JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 
1 Yuane Firstie 

Kusara 
2007 Kontribusi Materi Ajar 

Geografi Dalam 
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Terhadap Kepedulian 

Lingkungan Hidup (Studi 

Kasus Pada Siswa Kelas 

VIII SMP N 24 Semarang 

Tahun Ajaran 2006/2007) 

Variabel Bebas:  
Materi ajar geografi 
Variabel terikat: 
Kapedulian Lingkungan Siswa 

Kontribusi materi ajar geografi tentang 

lingkungan hidup berpengaruh positif 

terhadap sikap siswa tentang 

kepedulian lingkungan hidup. 

Kontribusi materi ajar geografi 

terhadap penanaman sikap siswa 

terhadap kepedulian lingkungan hidup 
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2. Sigit Pamukti 2007 Kemampuan Guru Dalam 
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Kependudukan Dan 

Lingkungan Hidup (PKLH) di 

sekolah 

Penelitian ini menunjukan 1) guru 

dalam merencanakan pengorganisasian 

bahan pengintegrasian PKLH termasuk 

dalam kategori kurang baik dengan 

prosentase 60,62%; 2) guru dalam 

merencanakan pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar pada pengintegrasian 

PKLH termasuk dalam kategori baik 

dengan prosentase 74,17%; 3) guru 

dalam merencanakan pengelolaan 

kelas dalam pengeintegrasian PKLH 

termasuk dalam kategori baik dengan 

prosentase 80,83%; 4) guru dalam 

merencanakan penggunaan media dan 

sumber belajar dalam pengintegrasian 

PKLH termasuk dalam kategori baik 

dengan prosentase 75,66%; 5) guru 

dalam merencanakan penilaian hasil 

belajar siswa dalam pengintegrasian 

PKLH termasuk dalam kategori baik 

dengan prosentase 76,25%. 

3
3
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3. Umi Wahyuningsih 2006 Pengaruh Pembelajaran 

Konsep Lingkungan 

Model Problem Based 

Introduction Terhadap 

Peningkatan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa 

SMP Negeri 20 Semarang 

Variabel bebas: 
Model Problem Based 

Introduction 
Variabel terikat: 
Kesadaran Lingkungan 

Tingkat kesadaran lingkungan yang 

dimiliki siswa sesudah pembelajaran 

lebih baik atau mengalami peningkatan 

jika dibanding sebelum pembelajaran 

seperti dilihat pada; 1) pemahaman 

siswa mengenai kompleksitas 

permasalahan lingkungan meningkat 

dari 16,89% menjadi 75,45%; 2) siswa 

sudah mampu memahami resiko 

jangka pendek atau jangka panjang 

dari kegiatan yang tidak berwawasan 

lingkungan; 3) siswa memiliki rencana 

dan aksi praktis realitis mengenai 

usaha menyelamatkan lingkungan. 
4. Riani Rohmawati 2010 Peran Guru Geografi 

Dalam Menanamkan 

Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa SMP Se-

kecamatan Margasari 

Kabupaten Tegal 

Variabel: 
Peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran 

lingkungan pada siswa. 
 

Akan diteliti 

 

 

 

 

3
4
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D. ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Populasi penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar mata 

pelajaran Geografi SMP kelas VIII se-Kecamatan Margasari Kabupaten 

Tegal dengan jumlah 10 guru Geografi. Sedangkan populasi siswa adalah 

siswa SMP kelas VIII se-Kecamatan Margasari berjumlah 1463 siswa. 

 Tabel 2. Populasi Guru dan Siswa 

NO Sekolah Akreditasi Guru Siswa 

1. SMP Muhammadiyah A 1 120 

2. MTs Nurul Ulum  A 1 210 

3. SMP N 2 Margasari B 1 236 

4. SMP N 3 Margasari B 2 280 

5. SMP Ma’Arif NU B 1 122 

6. MTs Asy Syafi’iyah B 1 163 

7. MTs NU Miftahul Ulum B 1 169 

8. SMP Bhakti Praja C 1 117 

9. MTs Darul Mujahadah C 1 46 

TOTAL 10 1463 

  Sumber : Data Observasi (2010) 

 

2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Cara pengambilan sampel guru Geografi dalam 

Populasi adalah total sampling yaitu seluruh populasi guru Geografi SMP 

kelas VIII dijadikan sebagai sampel. Sedangkan pengambilan sampel 

36 
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siswa dengan cara stratified random sampling yakni pengambilan sampel 

berstrata dan random. 

 Tabel 3. Sampel Guru dan Siswa 

NO Sekolah Guru Siswa 10 % 

1. SMP N 2 Margasari 1 236 25 

2. SMP N 3 Margasari 2 280 29 

3. SMP Muhammadiyah 1 120 13 

4. SMP Ma’Arif NU 1 122 13 

5. MTs Nurul Ulum  1 210 21 

6. MTs NU Miftahul Ulum 1 169 17 

7. SMP Bhakti Praja 1 117 12 

8. MTs Asy Syafi’iyah 1 163 17 

9. MTs Darul Mujahadah 1 46 5 

TOTAL 10 146 152 

  Sumber : Data Observasi (2010) 

 

B. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

dari suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel dalam penelitian ini 

adalah Peran guru geografi dalam menanamkan rasa kesadaran lingkungan 

pada siswa berdasarkan latar belakang pendidikan guru Geografi, strata 

pendidikan guru Geografi, akreditasi sekolah dan status sekolah dengan sub 

variabel dan indikator sebagai berikut: 

1. Peran guru geografi dalam menanamkan rasa kesadaran lingkungan 

melalui pengetahuan siswa tentang lingkungan: 

a. Memasukan pesan-pesan PLH dalam RPP 

b. Guru sebagai Fasilitator 

c. Guru sebagai sumber belajar 

d. Guru sebagai pengelola  

e. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 
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f. Guru sebagai evaluator 

2. Peran guru geografi dalam menanamkan rasa kesadaran lingkungan 

melalui sikap siswa terhadap lingkungan: 

a. Guru sebagai motivator 

b. Guru sebagai pembimbing 

c. Merencanakan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sekolah di masa 

datang 

d. Membuat dan menyusun langkah-langkah PLH di lingkungan sekolah 

e. Guru sebagai demonstrator 

3. Peran guru geografi dalam menanamkan rasa kesadaran lingkungan 

melalui tindakan siswa terhadap lingkungan: 

a. Mengadakan lomba kebersihan kelas  

b. Mengadakan lomba membuat taman kelas, dll 

c. Melakukan berbagai kegiatan upaya pencegahan bencana alam 

 

C. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Metode Wawancara 

  Wawancara atau kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 

2008:155). Metode wawancara digunakan untuk melengkapi data atau 

informasi yang diperlukan dari metode angket. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui tentang latar belakang pendidikan guru, keikutsertaan 

guru pada penataran lingkungan hidup, pengalaman dalam menerima 

materi PKLH dan pendapat guru mengenai lingkungan hidup dan usaha-
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usaha yang dilakukan dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa.  

2. Metode Angket atau Kuesioner 

  Angket atau Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). 

Metode angket digunakan untuk mendapatkan data mengenai peran guru 

Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa. Selain itu 

metode angket ini digunakan untuk mengetahui pandangan siswa 

mengenai peran yang telah dilakukan guru Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa. 

3. Metode Dokumentasi 

  Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu (Sugiyono, 2009:329). Dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan wawancara. Dalam penelitian metode dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data berupa RPP yang 

dibuat guru Geografi khususnya pada materi Pelestarian Lingkungan 

Hidup. 

 

D. INSTRUMENT PENELITIAN 

  Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 
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hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

mudah diolah (Arikunto, 2008:160).  

  Instrument dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan 

angket. Sedangkan angket digunakan untuk mengetahui peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran pada lingkungan. Sedangkan pedoman 

wawancara digunakan untuk melengkapi data dari angket. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui lebih jauh peran guru Geografi dalam 

menanamkan rasa kesadaran lingkungan pada siswanya. 

  Menurut Arikunto (2006), instrument dalam penelitian 

kedudukannya sangat penting. Data merupakan penggambaran variabel yang 

diteliti, oleh karena itu benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya 

instrument pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk menganalisis 

instrument penelitian yaitu dengan validitas dan reliabilitas instrument. 

1. Validitas 

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006: 168). 

Pengujian validitas instrument diberlakukan pada setiap item soal. Pada 

penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

angket yang akan diberikan kepada responden. 

a) Validitas Konstruk 

 Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-

butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir 

sesuai dengan definisi yang digunakan. Validitas konstruk mengacu 
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pada sejauh mana suatu instrument mengukur konsep dari suatu teori 

yang menjadi dasar penyusunan instrument. Definisi atau konsep yang 

digunakan diukur berasal dari teori yang digunakan. Oleh karena itu, 

harus ada pembahasan mengenai teori yang menjadi dasar penentuan 

konstruk suatu instrument (Widoyoko.2009:131-132). Untuk menguji 

validitas konstruk, dapat digunakan pendapat para ahli. Dalam 

penelitian ini, validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan 

pendapat pembimbing. Validitas konstruk dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji angket yang akan diberikan pada guru 

geografi. 

b) Validitas Isi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila dapat mengukur 

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi. Dengan kata 

lain, untuk menguji validitas isi instrument tes dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrument dengan materi yang telah 

disampaikan (Widoyoko.2009:129-130). Validitas soal untuk angket 

dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment 

dengan angka kasar. 

  

       







2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

rxy :  koefisien korelasi 

N : jumlah subyek 
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X : skor butir 

Y : skor total 

(Arikunto, 2006: 170) 

Harga rxy yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel harga 

produc moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika rxy  > rtabel maka butir 

soal tersebut valid. 

Dalam hasil uji coba instrument penelitian diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Untuk angket guru, dari 50 soal didapatkan 47 soal yang valid yakni 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

b. Soal yang tidak valid adalah soal nomor 34, 40, dan 43 dibuang. 

Keterangan lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 7 halaman 106. 

c. Untuk angket siswa, dari 40 soal didapatkan 36 soal yang valid yakni 

nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

d. Soal yang tidak valid adalah soal nomor 3, 27, 20, dan 32 dibuang. 

Keterangan lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 9 halaman 110. 

2. Reliabilitas  

  Menurut Arikunto (2006), realibilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpul data. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui realibilitas ini adalah rumus alpha yaitu: 
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Keterangan: 

11r  : reliabilitas instrument 

 2  : jumlah varians butir 

k  : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

2

t  : varians total 

(Arikunto, 2006: 196) 

Harga r11 kemudian dibandingkan dengan rtabel  product moment 

dengan taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan N. Jika r11 >  rtabel  

maka berarti instrument tersebut reliabel. Dalam penelitian ini r11 pada 

taraf signifikansi 5% , dengan N=13, diperoleh harga rtabel = 0,553, dan 

harga r11 = 0.972 sehingga instrument reliabel (untuk angket guru). Untuk 

angket siswa dengan N=15, diperoleh harga rtabel = 0,514, dan harga r11 = 

0,951 sehingga instrumen reliabel. 

 

E. METODE ANALISIS DATA 

1. Metode Deskriptif Persentase 

  Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

prosentase. Data dari angket berupa data kualitatif, agar data tersebut dapat 

dianalisis maka harus diubah menjadi data kuantitatif (Arikunto, 2006:). 
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Membuat tingkat-tingkat skor untuk setiap pilihan jawaban pada angket 

dengan cara: 

Jawaban pilihan ”ya” diberi skor 1 

Jawaban pilihan ”tidak” diberi skor 0 

  Setelah merekap seluruh nilai dalam angket, hitung prosentasenya 

dengan menggunakan rumus: 

%100
N

n
DP  

Keterangan : 

n : jumlah nilai yang diperoleh 

N : jumlah total seluruh nilai 

DP : deskriptif prosentase 

(Ali, 1993: 184) 

  Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian 

sehingga digunakan analisis persentase. Hasil analisis disajikan dengan 

kalimat yang kualitatif. Langkah-langkah perhitungan: 

a. Menetapkan prosentase tertinggi 

100%
nggiskor tertirespondenitem

nggiskor tertirespondenitem






 
 

 

= 
47 ×10 ×1

47 ×10 ×1
 × 100% 

= 100% 

b. Menetapkan prosentase terendah 

100%
nggiskor tertirespondenitem

dahskor terenrespondenitem
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= 
47 ×10 ×0

47 ×10 ×1
 × 100% 

= 0% 

c. Menetapkan interval kelas 

= 
% 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  − % 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑘𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖
 

       =
100%−0%

5
 

      = 20 % 
d. Menetapkan jenjang kriteria, sangat kurang, kurang, cukup, baik, 

sangat baik. 

e. Membuat tabel deskriptif presentatif. Tabel deskriptif dibuat 

berdasarkan penetapan jenjang kriteria dan interval kelasnya. 

Tabel 4. Jenjang Kriterian Hasil Penelitian 

Interval Keterangan 

0,00 – 20,00% Sangat Kurang 

20,01 – 40,00% Kurang 

40,01 – 60,00% Cukup 

60,01 – 80,00% Baik 

80,01 – 100% Sangat Baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian meliputi gambaran umum wilayah penelitian, gambaran 

umum guru Geografi dan peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan.. 

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

 Penellitian ini dilaksanakan di SMP se-Kecamatan Margasari, 

Kabupaten Tegal. Secara Astronomis Kecamatan Margasari terletak 

pada 108° 56' 30" BT - 109° 4' 10" BT dan 7° 1' 59" LS - 7° 8' 20" LS 

(Peta RBI Skala 1:25000 Sheet 1308-633). Secara geografis Kecamatan 

Margasari terletak di wilayah paling selatan Kabupaten Tegal 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, dengan rincian sebagai 

berikut. 

Sebelah Utara : Kecamatan Balapulang, Kecamatan Pagerbarang 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes 

Sebelah Barat : Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes 

Sebelah Timur : Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal 

(BPS, Peta RBI Skala 1:25000 Sheet 1308-633). 

46 
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Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian 
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b. Profil Sekolah 

1) SMP Negeri 2 Margasari 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di SMP Negeri 2 Margasari meliputi gedung untuk 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, 

ruang komputer, laboratorium IPA dan perpustakaan. Setiap 

ruang kelas dilengkapi papan tulis, penghapus, papan absensi, 

kursi, meja, perlengkapan kebersihan seperti sapu, dan tempat 

sampah. Sarana dan prasarana pendukung seperti ruang guru, 

ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, koperasi siswa, mushola, 

WC guru, WC siswa, dapur, gudang, kantin, dan lapangan 

olahraga. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

Gedung SMP Negeri 2 Margasari adalah bangunan yang 

berdiri pada tahun 2006 sehingga kondisi bangunan masih dalam 

keadaan baik. Gedung ini dibangun untuk menggantikan gedung 

lama yang tiap tahun terendam oleh banjir. SMP Negeri 2 

Margasari terletak di Desa Pakulaut. Keadaan lingkungan di SMP 

Negeri 2 Margasari tidak sehijau lingkungan sekolah di bangunan 

lama, karena pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah adalah 

pohon-pohon yang baru ditanam pada awal pembangunan 

gedung. Akantetapi keadaan ini disiasati dengan taman-taman 
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kecil di depan kelas dan pot-pot bungan di depan ruang guru dan 

tata usaha. Taman-taman di depan kelas masih bagus dan terawat, 

dalam taman tersebut ditanami tanaman hias. Kondisi lapangan 

upacara sangat memprihatinkan pada saat musim penghujan, 

karena lokasi gedung baru masih dalam daerah rawan bencana 

banjir.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 38 guru dimana terdapat 3 guru 

yang mengajar IPS geografi, dua guru diantaranya berlatar 

belakang sarjana pendidikan Geografi dan satu guru berlatar 

belakang sarjana non-pendidikan Geografi. 

2) SMP Negeri 3 Margasari 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di SMP Negeri 3 Margasari meliputi gedung untuk 

pennyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti rang kelas 

dan laboratorium IPA. Masing-masing kelas dilengkapi dengan 

papan tulis, penghapus, penggaris papan absensi, kursi, meja, 

alat-alat kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung lainnya 

seperti ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, UKS, 

gudang, kantin, WC guru, WC siswa, lapangan olahraga. 
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b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

Kondisi gedung SMP Negeri 3 Margasari terbilang tidak 

baik, karena dapat dijumpai dengan bangunan dan lantai-lantai 

kelas yang mulai retak. Kebersihan lingkungan di SMP Negeri 3 

Margasari cukup baik, terdapat tempat sampah di depan kelas, ada 

petugas kebersihan yang rutin memotong rumput, mengangkut 

sampah dan menyapu sekolah sehingga lingkungan sekolah 

menjadi bersih. Keadaan lingkungan cukup sejuk karena dibagian 

depan sekolah terdapat pohon-pohon besar yang cukup besar, 

terdapat beberapa taman kecil di depan kelas.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 42 guru dimana terdapat 5 guru 

yang mengajar IPS Geografi, dua guru diantaranya berlatar 

belakang sarjana pendidikan Geografi dan tiga guru yang lain 

berlatar belakang sarjana non-pendidikan Geografi. 

3) SMP Muhammadiyah 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Gedung SMP Muhammadiyah terdiri atas dua lantai. Lantai 

dua digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar seperti ruang kelas. Laboratorium bahasa, ruang 

komputer, laboratorium IPA dan ruang lainnya terdapat di lantai 

satu. Masing-masing kelas dilengkapi dengan papan tulis, 

penghapus, penggaris papan absensi, kursi, meja, alat-alat 
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kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, UKS, kantin, 

WC guru, WC siswa, lapangan olahraga. 

Selain sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak 

sekolah, sarana yang ada di lingkungan sekitar sekolah cukup 

menunjang pembelajaran di sekolah. Contohnya di sekitar sekolah 

tersedia tempat fotocopy, dan juga beberapa warnet. Salah satu 

warnet menyediakan fasilitas hotspot area dan dapat diakses dari 

kompleks kampus muhammadiyah. Meskipun sekolah belum 

memiliki hotspot, siswa mampu memanfaatkan warnet dan 

hotspot. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

SMP Muhammadiyah terletak di Desa/Kelurahan 

Margasari. Kondisi lingkungan SMP Muhammadiyah cukup 

bersih. Petugas kebersihan, secara rutin membersihkan 

lingkungan sekolah. Sekolah ini tidak memiliki taman-taman 

kecil. Akantetapi suasana sekolah SMP Muhammadiyah cukup 

sejuk karena terdapat pohon-pohon yang tinggi ditanam di depan 

kelas.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 24 guru dimana terdapat 2 guru 

yang mengajar IPS Geografi, kedua-duanya berlatar belakang 
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non-pendidikan geografi yakni satu guru sarjana non-pendidikan 

Geografi dan satu guru diploma. 

4) SMP Ma’Arif NU 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di SMP Ma’Arif NU Margasari meliputi gedung untuk 

pennyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas 

yang dilengkapi dengan papan tulis, penghapus, kursi, meja, alat-

alat kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, UKS, gudang, 

kantin, WC guru, WC siswa, lapangan olahraga. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

 Kondisi lingkungan SMP Ma’Arif cukup bersih. Terdapat 

taman-taman di depan kelas. Meskipun pohon-pohon besar sangat 

sedikit tetapi terdapat pohon-pohon kerdil yang ada di depan 

kelas. Di bagian belakang bangunan SMP Ma’Arif terdapat 

tempat pembuangan sampah akhir. Sampah-sampah setiap dua 

hari sekali dibakar oleh petugas kebersihan.   

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 24 guru dimana 2 guru yang 

mengajar IPS Geografi, dan kedua guru tersebut memiliki latar 

belakang sarjana non-pendidikan Geografi. 
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5) MTs. Nurul Ulum 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di MTs Nurul Ulum meliputi gedung untuk pennyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar seperti rang kelas yang dilengkapi 

dengan papan tulis, penghapus, papan absensi, kursi, meja, alat-

alat kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, gudang, 

kantin, WC guru, WC siswa, lapangan olahraga. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

Kondisi lingkungan MTs Nurul Ulum terbilang bersih. 

Suasana lingkungan cukup sejuk dan asri. Di depan kelas terdapat 

taman-taman yang indah dan terawat dengan baik. Terdapat 

pohon-pohon kerdil di dalamnya dan tanaman-tanaman hias. 

Taman tersebut dipercantik dengan pagar-pagar berwarna-warni 

dari bambu. Di sudut sekolah juga terdapat bak pembuangan 

sampah. Kebersihan lingkungan juga terjaga dengan baik, petugas 

kebersihan secara rutin membersihkan halaman dan memotong 

rumput-rumput yang tinggi.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 27 guru dimana 3 guru 

diantaranya mengajar IPS geografi, dan ketiga guru tersebut 

merupakan sarjana non-pendidikan Geografi. 
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6) MTs. NU Miftahul Ulum 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Gedung sekolah MTs Miftahul ulum terdiri atas dua lantai. 

Lantai kedua di gunakan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan papan tulis, 

penghapus, papan absensi, kursi, meja, alat-alat kebersihan. 

Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti ruang guru, 

ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, gudang, kantin, WC, 

lapangan olahraga. Selain sarana dan prasarana yang tersedia di 

dalam sekolah. Siswa juga diuntungkan dengan kedekatan lokasi 

sekolah dengan tempat, fotocopi, toko-toko alat tulis, rental 

komputer dan warnet. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

Kondisi Lingkungan sekolah MTs Miftahul Ulum kurang 

bersih. Meskipun telah disediakan tempat-tempat sampah di 

depan kelas masih terdapat sampah-sampah yang berserakan. 

Kondisi sekolah juga sangat gersang karena tidak terdapat pohon 

di lingkungan sekolah tersebut. Masing-masing kelas tidak 

memiliki taman-taman di depan kelas.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 27 guru dimana 3 guru 

diantaraya mengajar IPS Geografi dan ketiga guru tersebut 

merupakan sarjana non-pendidikan Geografi. 
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7) SMP Bhakti Praja 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di SMP Bhakti Praja Margasari meliputi gedung untuk 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, 

ruang komputer dan laboratorium IPA. Masing-masing kelas 

dilengkapi dengan papan tulis, penghapus, kursi, meja, alat-alat 

kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, UKS, gudang, 

kantin, WC guru, WC siswa, lapangan olahraga. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

Kondisi lingkungan SMP Bhakti Praja dalam kategori 

cukup bersih dan rapi. Bagian Dalam, tertata dengan rapi, seluruh 

permukaan tanah ditutup dengan paving block. Kelas yang berada 

di bagian ini tidak memiliki taman-taman kelas. Sedangkan pada 

ruang kelas yang terletak di bagian belakang, di depan kelas 

terdapat pohon-pohon mangga yang rimbun, tanaman hias dan 

bunga-bunga mawar.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 30 guru dimana 3 guru 

diantaranya mengajar IPS Geografi, dua guru merupakan sarjana 

pendidikan Geografi dan selebihnya merupakan sarjana non-

pendidikan Geografi.  
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8) MTs. Asy-Syafi’iyah 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di MTs. Asy-Syafi’iyah Karangasem meliputi gedung untuk 

pennyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas 

yang dilengkapi dengan papan tulis, penghapus, papan absensi, 

kursi, meja, alat-alat kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung 

lainnya seperti ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala 

sekolah, koperasi, WC guru, WC siswa, masjid, dan lapangan 

olahraga. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

Kondisi lingkungan MTs Asy-Syafi’iyah dalam kategori 

cukup bersih. Setiap kelas memiliki taman-taman. Kondisi taman 

masih bagus tetapi jenis tanaman sangat sedikit. Dalam taman 

kecil tersebut terdapat pohon-pohon mangga dan tanaman-

tanaman hias kerdil yang jumlahnya sangat sedikit. Lokasi 

sekolah yang dekat dengan pabrik pengolahan batu gamping 

mengakibatkan siswa dan guru merasa panas dan sesak nafas, 

terlebih pada siang hari. Pada pagar yang mengelilingi sekolah 

juga ditanami pohon-pohon.  
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c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 21 guru dimana 2 guru 

diantaraya mengajar IPS Geografi dan kedua guru tersebut 

merupakan sarjana non-pendidikan Geografi. 

9) MTs. Darul Mujahadah 

a) Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

di MTs. Darul Mujahadah meliputi gedung untuk 

pennyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas 

dan laboratorium IPA. Masing-masing kelas dilengkapi dengan 

papan tulis, penghapus, penggaris, kursi, meja, dan alat-alat 

kebersihan. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, gudang, dapur 

umum, pesantren, perpustakaan, masjid, WC guru, WC siswa dan 

lapangan olahraga. 

b) Kondisi Lingkungan Fisik Sekolah 

MTs. Darul Mujahadah berada di kompleks pondok 

pesantren Darul Mujahadah. Pondok Pesantren ini terletak di desa 

Prupuk Utara. Letak pondok pesantren tepat dibelakang gedung 

sekolah. Kompleks pondok pesantren ini cukup bersih. Suasana 

lingkungan sekolah dan pondok pesantren cukup sejuk karena 

masih banyak pohon-pohon besar seperti pohon jati berdiri di 
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lingkungan sekolah. Selain itu terdapat pohon-pohon mangga 

tertata rapi. Pohon-pohon tersebut ditanam oleh para siswa baik . 

Berbeda dengan sekolah lainnya, kebersihan sekolah ini 

merupakan tanggung jawab dari seluruh penghuni sekolah baik 

siswa, guru dan karyawan. Setiap hari jumat diadakan kerja bakti 

membersihkan lingkungan sekolah dan pesantren. Setiap kelas 

memiliki taman kelas, tetapi kondisi taman tersebut kurang 

terawat.  

c) Latar Belakang Guru 

Tenaga pengajar berjumlah 30 guru dimana 2 guru 

diantaraya mengajar IPS Geografi dan kedua guru tersebut 

merupakan sarjana non-pendidikan Geografi. 

2. Gambaran Umum Guru Geografi 

Ditinjau dari latar belakang pendidikan terakhir guru yang mengajar di 

kelas 8 dapat di lihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Latar Belakang Pendidikan Terakhir Guru 

NO Pendidikan Frekuensi % 

1. S1- Pendidikan Geografi 4 40 

2. S1- non Pendidikan Geografi 5 50 

3. Diploma 1 10 

Jumlah  10 100 

Sumber : Hasil Penelitian (2010) 

 

  Berdasarkan data Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa guru 

Geografi yang berlatar belakang pendidikan Geografi 40%, 50% berlatar 

belakang non-pendidikan geografi dan 10% nya adalah diploma. 
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Tabel 6. Status Kepegawaian Responden 

No Status Kepegawaian Frekuensi % 

1. PNS 3 30 

2. Non-PNS 7 70 

Jumlah  10 100 

Sumber: Hasil Penelitian (2010)  

  Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa hanya 30% 

guru Geografi berstatus kepegawaian sebagai PNS dan 70% guru Geografi 

berstatus kepegawaian non-PNS. Dikarenakan hanya ada 3 SMP Negeri di 

kecamatan Margasari dari 10 sekolah, selebihnya adalah berupa yayasan 

milik swasta. Sedangkan hanya 2 SMP Negeri di kecamatan Margasari 

yang dijadikan sebagai objek penelitian ini. 

Tabel 7. Pengalaman Mendapatkan Materi PKLH 

No Status Frekuensi % 

1. Pernah Mendapatkan PKLH 4 40 

2. Tidak Pernah Mendapatkan PKLH 6 60 

Jumlah  10 100 

Sumber : Hasil penelitian (2010) 

 Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa 4 guru Geografi 

(40%) pernah mendapatkan materi PKLH saat kuliahnya dan 6 guru 

Geografi (60%) belum pernah mendapatkan materi PKLH saat kuliah. 4 

guru Geografi yang mendapatkan materi PKLH adalah guru Geografi 

yang status pendidikan terakhirnya adalah sarjana pendidikan Geografi. 

Tabel 8. Keikutsertaan dalam Penataran PKLH 

No Keikutsertaan dalam penataran Frekuensi % 

1. Pernah 0 0 

2. Tidak pernah 10 100 

Jumlah  10 100 

Sumber : Hasil penelitian (2010) 

 Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat diketahhui bahwa 100% guru 

Geografi di kecamatan Margasari belum pernah mengikuti penataran 
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PKLH. Sehingga wawasan guru Geografi tentang PKLH sebatas dari 

buku-buku pelajaran relevan maupun buku literatur lainnya. Tidak 

adanya penataran mengenai Pendidikan Lingkungan Hidup yang 

dilaksanakan di Kecamatan Margasari maupun di Kabupaten Tegal 

adalah alasan utama guru Geografi belum pernah mengikuti penataran 

mengenai PKLH. 

 

3. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa 

Tabel 9. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa 

NO INDIKATOR 
Guru 

% 
Kriteria Siswa 

% 
Kriteria 

1. 
Peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui pengetahuan siswa 

67.17 B 51.3 C 

2. 
Peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui sikap siswa 

59.97 C 57.56 C 

3. 
Peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui tindakan siswa 

68.89 B 54.09 C 

Kriteria Variabel 65.34 B 54.32 C 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 9, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa 

 

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam 

kategori cukup dengan persentase 65,34%. Pada sub variabel peran guru 

Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan melalui pengetahuan 

siswa pada kategori cukup dengan persentase 67,17%; peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dalam 

kategori cukup dengan persentase 59,97%; peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan dalam 

kategori baik dengan persentase 68,89%. 

Berdasarkan pandangan siswa tentang peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan dalam kategori cukup dengan 

persentase 54,32%. Pada sub variabel peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui pengetahuan 

dalam kategori  cukup dengan persentase 51,3%; peran guru Geografi 
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dalam menanamkan kesadaran lingkungan melalui sikap siswa dalam 

kategori cukup dengan persentase 57,56%; dan peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan melalui tindakan dalam kategori 

cukup dengan persentase 54,09% 

a. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Melalui Pengetahuan 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa melalui pengetahuan dalam kategori baik. Lebih rinci lihat 

pada lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 10. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Melalui Pengetahuan di 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 

No Interval Kriteria F % 

1. 0,00 – 20,00% Tidak Baik 0 0 

2. 20,01 – 40,00% Kurang 1 10 

3. 40,01 – 60,00% Cukup 1 10 

4. 60,01 – 80,00% Baik 6 60 

5. 80,01 – 100% Sangat Baik 2 20 

Jumlah 10 100 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

pengetahuan di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, 1 guru 

Geografi dalam kategori kurang dengan persentase 20,01 – 40,00%; 1 

guru Geografi dalam kategori cukup dengan persentase 40,01 – 

60,00%; 6 guru Geografi dalam kategori baik dengan persentase 60,01 

– 80,00%; dan 2 guru Geografi dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 80,01 – 100%. 
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Tabel 11. Peran Guru Geografi dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan pada Siswa Melalui Pengetahuan 

No Sekolah % Kriteria 

1. SMP Negeri 2 Margasari 88.33 SB 

2. SMP Negeri 3 Margasari A 86.67 SB 

3. SMP Negeri 3 Margasari B 71.67 B 

4. SMP Muhammadiyah 35.83 K 

5. SMP Ma’Arif 80.83 SB 

6. SMP Bhakti Praja 65.83 B 

7. MTs. Nurul Ulum 40 K 

8. MTs. Miftahul Ulum 65 B 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah 72.5 B 

10. MTs. Darul Mujahadah 65 B 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 11, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan 

Kesadaran Lingkungan Pada Siswa Melalui Pengetahuan 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

pengetahuan, guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 88,33%; guru Geografi SMP Negeri 3 
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Margasari A dalam kategori sangat baik dengan persentase 86,67%; 

guru Geografi SMP Negeri 3 B dalam kategori baik dengan persentase 

71,67%; guru Geografi SMP Muhammadiyah dalam kategori kurang 

dengan persentase 35,83%; guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 80,83%; guru Geografi SMP Bhakti 

Praja dalam kategori baik dengan persentase 65,83%; guru Geografi 

MTs. Nurul Ulum dalam kategori kurang dengan persentase 40%; guru 

Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam kategori baik dengan persentase 

65%; guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori baik dengan 

persentase 72,5%; dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam 

kategori baik dengan persentase 65%. 

1) Memasukan Pesan-pesan PLH dalam RPP 

Peran guru Geografi pada indikator memasukan pesan-pesan 

PLH dalam RPP dalam kategori cukup dengan persentase 55%. 

Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 12. Memasukan Pesan-pesan PLH dalam RPP 

No Sekolah 
TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - - 100 

3. SMP N 3 Margasari B - - 50 - - 

4. SMP Muhammadiyah - - 50 - - 

5. SMP Ma’Arif - - 50 - - 

6. SMP Bhakti Praja - - - - 100 

7. MTs. Nurul Ulum 0 - - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - 50 - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - 50 - - 

10. MTs. Darul Mujahadah 0 - - - - 

Frekuensi 2 0 5 0 3 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 
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Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam memasukan pesan-pesan PLH dalam RPP yaitu, 

guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari A 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi 

SMP Negeri 3 Margasari B dalam kategori baik dengan persentase 

50%; guru Geografi SMP Muhammadiyah dalam kategori cukup 

dengan persentase 50%; guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori 

cukup dengan persentase 50%; guru Geografi SMP Bhakti Praja 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi 

MTs. Nurul Ulum dalam kategori tidak baik dengan persentase 0%; 

guru Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam kategori cukup dengan 

persentase 50%; guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori 

cukup dengan persentase 50%; dan guru Geografi MTs. Darul 

Mujahadah dalam kategori tidak baik dengan persentase 0%. 

2) Guru Sebagai Fasilitator 

Peran guru Geografi sebagai fasilitator dalam kategori cukup 

dengan persentase 58%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 

halaman 134. 
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Tabel 13. Guru Sebagai Fasilitator 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - 80 - 

2. SMP N 3 Margasari A - 40 - - - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - 80 - 

4. SMP Muhammadiyah 20 - - - - 

5. SMP Ma’Arif - - 60 - - 

6. SMP Bhakti Praja - 40 - - - 

7. MTs. Nurul Ulum - - - - 100 

8. MTs. Miftahul Ulum - - 60 - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - 60 - - 

10. MTs. Darul Mujahadah - 40 - - - 

Frekuensi 1 3 3 2 1 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai fasilitator yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori baik dengan persentase 80%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori kurang dengan 

persentase 40%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori baik dengan persentase 80%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori tidak baik dengan persentase 20%; 

guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori cukup dengan 

persentase 60%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori 

kurang dengan persentase 40%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi 

MTs. Miftahul Ulum dalam kategori cukup dengan persentase 60%; 

guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori cukup dengan 

persentase 60%; dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam 

kategori kurang dengan persentase 40%. 
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3) Guru Sebagai Sumber Belajar 

Peran guru Geografi sebagai sumber belajar dalam kategori baik 

dengan persentase 80%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 

halaman 134. 

Tabel 14. Guru Sebagai Sumber Belajar 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - - 100 

3. SMP N 3 Margasari B - - - 75 - 

4. SMP Muhammadiyah - - - 75 - 

5. SMP Ma’Arif - - - 75 - 

6. SMP Bhakti Praja - - - 75 - 

7. MTs. Nurul Ulum - - - 75 - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - 50 - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - 75 - 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - - 100 

Frekuensi 0 0 1 6 3 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai sumber belajar yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B 

dalam kategori baik dengan persentase 75%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori baik dengan persentase 75%; guru 

Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori baik dengan persentase 75%; 

guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori baik dengan 

persentase 75%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori 

baik dengan persentase 75%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum 
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dalam kategori cukup dengan persentase 50%; guru Geografi MTs. 

Asy-Syafi’iyah dalam kategori baik dengan persentase 75%; dan 

guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%. 

4) Guru Sebagai Pengelola 

Peran guru Geografi sebagai pengelola dalam kategori baik 

dengan persentase 80%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 

halaman 134. 

Tabel 15. Guru Sebagai Pengelola 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - 80 - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah 20 - - - - 

5. SMP Ma’Arif - - - - 100 

6. SMP Bhakti Praja - - - 80 - 

7. MTs. Nurul Ulum - 40 - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - - 80 - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - - 100 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - - 100 

Frekuensi 1 1 0 3 5 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai pengelola yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori baik dengan 

persentase 80%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori tidak baik dengan persentase 20%; 
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guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori 

baik dengan persentase 80%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam 

kategori kurang dengan persentase 40%; guru Geografi MTs. 

Miftahul Ulum dalam kategori baik dengan persentase 80%; guru 

Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%. 

5) Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Peran guru Geografi dalam memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar dalam kategori baik dengan persentase 75%. Lebih 

rinci dapat di lihat pada lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 16. Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - - 100 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah - - 50 - - 

5. SMP Ma’Arif - - - - 100 

6. SMP Bhakti Praja - - 50 - - 

7. MTs. Nurul Ulum 0 - - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - - - 100 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - 50 - - 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - - 100 

Frekuensi 1 0 3 0 6 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, 

guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari dalam kategori sangat baik 
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dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari A 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi 

SMP Negeri 3 Margasari B dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; guru Geografi SMP Muhammadiyah dalam 

kategori cukup dengan persentase 50%; guru Geografi SMP Ma’Arif 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi 

SMP Bhakti Praja dalam kategori cukup dengan persentase 50%; 

guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori tidak baik dengan 

persentase 0%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi MTs. Asy-

Syafi’iyah dalam kategori cukup dengan persentase 50%; dan guru 

Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%. 

6) Guru Sebagai Evaluator 

Peran guru Geografi sebagai evaluator dalam kategori baik 

dengan persentase 75%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 

halaman 134. 
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Tabel 17. Guru Sebagai Evaluator 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - 50 - - 

2. SMP N 3 Margasari A - - - - 100 

3. SMP N 3 Margasari B - 25 - - - 

4. SMP Muhammadiyah 0 - - - - 

5. SMP Ma’Arif - - - - 100 

6. SMP Bhakti Praja - - 50 - - 

7. MTs. Nurul Ulum - 25 - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - 50 - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - - 100 

10. MTs. Darul Mujahadah - - 50 - - 

Frekuensi 1 2 4 0 3 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai evaluator, guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari 

dalam kategori cukup dengan persentase 50%; guru Geografi SMP 

Negeri 3 Margasari A dalam kategori sangat baik dengan persentase 

100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam kategori 

kurang dengan persentase 25%; guru Geografi SMP Muhammadiyah 

dalam kategori tidak baik dengan persentase 0%; guru Geografi SMP 

Ma’Arif dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru 

Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori cukup dengan persentase 

50%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori kurang 

dengan persentase 25%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam 

kategori cukup dengan persentase 50%; guru Geografi MTs. Asy-

Syafi’iyah dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; dan 

guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori cukup dengan 

persentase 50%. 
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b. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Melalui Sikap 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa melalui sikap dalam kategori cuku. Lebih rinci dapat di lihat 

pada tabel 18 dan lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 18. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Melalui Sikap di Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal 

No Interval Kriteria F % 

1. 0,00 – 20,00% Tidak Baik 0 0 

2. 20,01 – 40,00% Kurang 1 10 

3. 40,01 – 60,00% Cukup 4 40 

4. 60,01 – 80,00% Baik 5 50 

5. 80,01 – 100% Sangat Baik 0 0 

Jumlah 10 100 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap di 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, 1 guru Geografi dalam 

kategori kurang dengan persentase 20,01 – 40,00%; 4 guru Geografi 

dalam kategori cukup dengan persentase 40,01 – 60,00%; 5 guru 

Geografi dalam kategori baik dengan persentase 60,01 – 80,00%. 
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Tabel 19. Peran Guru Geografi dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan pada Siswa Melalui Sikap 

No Sekolah % Kriteria 

1. SMP Negeri 2 Margasari 68.33 B 

2. SMP Negeri 3 Margasari A 68.33 B 

3. SMP Negeri 3 Margasari B 79 B 

4. SMP Muhammadiyah 52.67 C 

5. SMP Ma’Arif 65.67 B 

6. SMP Bhakti Praja 54.33 C 

7. MTs. Nurul Ulum 50 C 

8. MTs. Miftahul Ulum 36 K 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah 71.33 B 

10. MTs. Darul Mujahadah 54 C 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 19, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan 

Kesadaran Lingkungan Pada Siswa Melalui Sikap 
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dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap 

yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari dalam kategori baik 
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dalam kategori baik dengan persentase 68,33%; guru Geografi SMP 

Negeri 3 Margasari B dalam kategori baik dengan persentase 79%; guru 

Geografi SMP Muhammadiyah dalam kategori cukup dengan 

persentase 52,67%; guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori sangat 

baik dengan persentase 65,67%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam 

kategori cukup dengan persentase 54,33%; guru Geografi MTs. Nurul 

Ulum dalam kategori cukup dengan persentase 50%; guru Geografi 

MTs. Miftahul Ulum dalam kategori kurang dengan persentase 36%; 

guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori baik dengan 

persentase 71,33%; dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam 

kategori cukup dengan persentase 54%. 

1) Guru Sebagai Motivator 

Peran guru Geografi sebagai motivator dalam kategori sangat 

baik dengan persentase 90%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 

10 halaman 134. 

Tabel 20. Guru Sebagai Motivator 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - - 100 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah - - - - 100 

5. SMP Ma’Arif - - - - 100 

6. SMP Bhakti Praja - - - - 100 

7. MTs. Nurul Ulum - - - 66.67 - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - - 66.67 - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - - 100 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - 66.67 - 

Frekuensi 0 0 0 3 7 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 
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Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai motivator, guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi 

SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori sangat baik dengan persentase 

100%; guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi MTs. 

Nurul Ulum dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; guru 

Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam kategori baik dengan 

persentase 66,67%; guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%; dan guru Geografi 

MTs. Darul Mujahadah dalam kategori baik dengan persentase 

66,67%. 

2) Guru Sebagai Pembimbing 

Peran guru Geografi sebagai pembimbing dalam kategori baik 

dengan persentase 68%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 

halaman 134. 
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Tabel 21. Guru Sebagai Pembimbing 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - 60 - - 

2. SMP N 3 Margasari A - - 60 - - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - 80 - 

4. SMP Muhammadiyah - - 60 - - 

5. SMP Ma’Arif - - - - 100 

6. SMP Bhakti Praja - 40 - - - 

7. MTs. Nurul Ulum - - 60 - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - 60 - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - - 100 

10. MTs. Darul Mujahadah - - 60 - - 

Frekuensi 0 1 6 1 2 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 21 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai pembimbing yaiut, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori cukup dengan persentase 60%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori cukup dengan 

persentase 60%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori baik dengan persentase 80%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori cukup dengan persentase 60%; guru 

Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori 

kurang dengan persentase 40%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum 

dalam kategori cukup dengan persentase 60%; guru Geografi MTs. 

Miftahul Ulum dalam kategori cukup dengan persentase 60%; guru 

Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam 

kategori baik dengan persentase 60%. 
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3) Merencanakan Berbagai Kegiatan yang dapat Dilakukan 

Sekolah di Masa Datang 

Peran guru Geografi dalam merencanakan berbagai kegiatan 

yang dapat dilakukan sekolah di masa datang dalam kategori cukup 

dengan persentase 52,5%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 

halaman 134. 

Tabel 22. Merencanakan Berbagai Kegiatan yang dapat Dilakukan 

Sekolah si Masa Datang 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - 75 - 

2. SMP N 3 Margasari A - - - 75 - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - 75 - 

4. SMP Muhammadiyah - - 50 - - 

5. SMP Ma’Arif - - - 75 - 

6. SMP Bhakti Praja - 25 - - - 

7. MTs. Nurul Ulum - - 50 - - 

8. MTs. Miftahul Ulum 0 - - - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - 50 - - 

10. MTs. Darul Mujahadah - - 50 - - 

Frekuensi 1 1 4 4 0 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 22 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam merencanakan berbagai kegiatan yang dapat 

dilakukan sekolah di masa datang yaitu, guru Geografi SMP Negeri 

2 Margasari dalam kategori baik dengan persentase 75%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori baik dengan 

persentase 75%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori baik dengan persentase 75%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori cukup dengan persentase 50%; guru 

Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori baik dengan persentase 75%; 
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guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori kurang dengan 

persentase 25%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori 

cukup dengan persentase 50%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum 

dalam kategori tidak baik dengan persentase 0%; guru Geografi 

MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori cukup dengan persentase 50%; 

dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori cukup 

dengan persentase 50%. 

4) Membuat dan Menyusun Langkah-langkah PLH di Lingkungan 

Sekolah 

Peran guru Geografi dalam membuat dan menyusun langkah-

langkah PLH di Lingkungan Sekolah dalam kategori kurang dengan 

persentase 36%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 halaman 

134. 

Tabel 23. Membuat dan Menyusun Langkah-langkah PLH di 

Lingkungan Sekolah 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - 40 - - - 

2. SMP N 3 Margasari A - 40 - - - 

3. SMP N 3 Margasari B - 40 - - - 

4. SMP Muhammadiyah 20 - - - - 

5. SMP Ma’Arif 20 - - - - 

6. SMP Bhakti Praja - 40 - - - 

7. MTs. Nurul Ulum - 40 - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum 20 - - - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - 40 - - - 

10. MTs. Darul Mujahadah - - 60 - - 

Frekuensi 3 6 1 0 0 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 23 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam membuat dan menyusun langkah-langkah PLH di 
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lingkungan sekolah datang yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori kurang dengan persentase 40%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori kurang dengan 

persentase 40%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori kurang dengan persentase 40%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori tidak baik dengan persentase 20%; 

guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori tidak baik dengan 

persentase 20%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori 

kurang dengan persentase 40%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum 

dalam kategori kurang dengan persentase 40%; guru Geografi MTs. 

Miftahul Ulum dalam kategori tidak baik dengan persentase 20%; 

guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori kurang dengan 

persentase 40%; dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam 

kategori baik dengan persentase 60%. 

5) Guru Sebagai Demonstrator 

Peran guru Geografi sebagai demonstrator dalam kategori cukup 

dengan persentase 53,33%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 

10 halaman 134. 
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Tabel 24. Guru Sebagai Demonstrator 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - 66.67 - 

2. SMP N 3 Margasari A - - - 66.67 - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah - 33.33 - - - 

5. SMP Ma’Arif - 33.33 - - - 

6. SMP Bhakti Praja - - - 66.67 - 

7. MTs. Nurul Ulum - 33.33 - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - 33.33 - - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - 66.67 - 

10. MTs. Darul Mujahadah - 33.33 - - - 

Frekuensi 0 5 0 4 1 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 24 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi sebagai demonstrator yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori baik dengan 

persentase 66,67%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori kurang dengan persentase 33,33%; 

guru Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori kurang dengan 

persentase 33,33%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori 

baik dengan persentase 66,67%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum 

dalam kategori kurang dengan persentase 33,33%; guru Geografi 

MTs. Miftahul Ulum dalam kategori kurang dengan persentase 

33,33%; guru Geografi MTs. Asy-Syafi’iyah dalam kategori baik 

dengan persentase 66,67%; dan guru Geografi MTs. Darul 

Mujahadah dalam kategori kurang dengan persentase 33,33% 
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c. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Melalui Tindakan 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa melalui tindakan dalam kategori baik. Lebih rinci dapat di 

lihat pada tabel 25 dan lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 25. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Melalui Tindakan di Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal 

No Interval Kriteria F % 

1. 0,00 – 20,00% Tidak Baik 0 0 

2. 20,01 – 40,00% Kurang 1 10 

3. 40,01 – 60,00% Cukup 4 40 

4. 60,01 – 80,00% Baik 1 10 

5. 80,01 – 100% Sangat Baik 4 40 

Jumlah 10 10 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 25 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan 

di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, 1 guru Geografi dalam 

kategori kurang dengan persentase 20,01 – 40,00%; 4 guru Geografi 

dalam kategori cukup dengan persentase 40,01 – 60,00%; 1 guru 

Geografi dalam kategori baik dengan persentase 60,01 – 80,00%; dan 4 

guru Geografi dalam kategori sangat baik dengan persentase 80,01 – 

100%. 
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Tabel 26. Peran Guru Geografi dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan pada Siswa Melalui Tindakan 

No Sekolah % Kriteria 

1. SMP Negeri 2 Margasari 100 SB 

2. SMP Negeri 3 Margasari A 55.56 C 

3. SMP Negeri 3 Margasari B 100 SB 

4. SMP Muhammadiyah 55.56 C 

5. SMP Ma’Arif 55.56 C 

6. SMP Bhakti Praja 66.67 B 

7. MTs. Nurul Ulum 22.22 K 

8. MTs. Miftahul Ulum 55.56 C 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah 88.89 SB 

10. MTs. Darul Mujahadah 88.89 SB 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 26, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Diagram Peran Guru Geografi Dalam menanamkan 

Kesadaran Lingkungan Pada Siswa Melalui Tindakan 
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pada siswa melalui tindakan yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 

Margasari dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SMP 2 SMP 3 
A

SMP 3 
B

MUH Ma'Arif BP MTs 
NU

MTs 
MU

MTs A MTs 
DM

P
e

rs
e

n
ta

se

Sekolah

Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Melalui Tindakan



83 

 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori cukup dengan 

persentase 55,56%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP 

Muhammadiyah dalam kategori cukup dengan persentase 55,56%; guru 

Geografi SMP Ma’Arif dalam kategori cukup dengan persentase 

55,56%; guru Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori baik dengan 

persentase 66,67%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori 

kurang dengan persentase 22,22%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum 

dalam kategori cukup dengan persentase 55,56%; guru Geografi MTs. 

Asy-Syafi’iyah dalam kategori sangat baik dengan persentase 88,89%; 

dan guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 88,89%. 

1) Mengadakan Lomba Kebersihan 

Peran guru Geografi dalam mengadakan lomba kebersihan 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 90%. Lebih rinci dapat 

di lihat pada lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 27. Mengadakan Lomba Kebersihan 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - - 100 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah - - - - 100 

5. SMP Ma’Arif - - - - 100 

6. SMP Bhakti Praja - - - - 100 

7. MTs. Nurul Ulum 0 - - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - - - 100 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - - 100 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - - 100 

Frekuensi 1 0 0 0 9 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 
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Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam lomba kebersihan kelas yaitu, guru Geografi SMP 

Negeri 2 Margasari dalam kategori sangat baik dengan persentase 

100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 

Margasari B dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; 

guru Geografi SMP Muhammadiyah dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Ma’Arif dalam 

kategori sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP 

Bhakti Praja dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; 

guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori tidak baik dengan 

persentase 0%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam kategori 

sangat baik dengan persentase 100%; guru Geografi MTs. Asy-

Syafi’iyah dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; dan 

guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%. 

2) Mengadakan Lomba Membuat Taman Kelas 

Peran guru Geografi dalam mengadakan lomba membuat taman 

kelas dalam kategori kurang dengan persentase 40%.. lebih rinci 

dapat di lihat pada lampiran 10 halaman 134. 
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Tabel 28. Mengadakan Lomba Membuat Taman Kelas 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A 0 - - - - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah 0 - - - - 

5. SMP Ma’Arif 0 - - - - 

6. SMP Bhakti Praja 0 - - - - 

7. MTs. Nurul Ulum 0 - - - - 

8. MTs. Miftahul Ulum 0 - - - - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - - 100 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - - 100 

Frekuensi 6 0 0 0 4 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 28 dapat diketahui bahwa peran guru 

Geografi dalam lomba membuat taman kelas yaitu, guru Geografi 

SMP Negeri 2 Margasari dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 Margasari A dalam 

kategori tidak baik dengan persentase 0%; guru Geografi SMP 

Negeri 3 Margasari B dalam kategori sangat baik dengan persentase 

100%; guru Geografi SMP Muhammadiyah dalam kategori tidak 

baik dengan persentase 0%; guru Geografi SMP Ma’Arif dalam 

kategori tidak baik dengan persentase 0%; guru Geografi SMP 

Bhakti Praja dalam kategori tidak baik dengan persentase 0%; guru 

Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori tidak baik dengan 

persentase 0%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum dalam kategori 

tidak baik dengan persentase 0%; guru Geografi MTs. Asy-

Syafi’iyah dalam kategori sangat baik dengan persentase 100%; dan 
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guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%. 

3) Melakukan Berbagai Upaya Pencegahan Bencana Alam 

Peran guru Geografi dalam melakukan berbagai upaya 

pencegahan bencana alam dalam kategori baik dengan persentase 

76,67%. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 10 halaman 134. 

Tabel 29. Melakukan Berbagai Upaya Pencegahan Bencana Alam 

No Sekolah  TB 

(%) 

K  

(%) 

C 

 (%) 

B  

(%) 

SB 

(%) 

1. SMP N 2 Margasari - - - - 100 

2. SMP N 3 Margasari A - - - 66.67 - 

3. SMP N 3 Margasari B - - - - 100 

4. SMP Muhammadiyah - - - 66.67 - 

5. SMP Ma’Arif - - - 66.67 - 

6. SMP Bhakti Praja - - - - 100 

7. MTs. Nurul Ulum - - - 66.67 - 

8. MTs. Miftahul Ulum - - - 66.67 - 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah - - - 66.67 - 

10. MTs. Darul Mujahadah - - - 66.67 - 

Frekuensi 0 0 0 7 3 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 29 dapat diketahui bahwa peran guru 

geografi dalam melakukan berbagai upaya pencegahan bencana alam 

yaitu, guru Geografi SMP Negeri 2 Margasari dalam kategori sangat 

baik dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Negeri 3 

Margasari A dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; guru 

Geografi SMP Negeri 3 Margasari B dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 100%; guru Geografi SMP Muhammadiyah 

dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; guru Geografi SMP 

Ma’Arif dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; guru 
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Geografi SMP Bhakti Praja dalam kategori sangat baik dengan 

persentase 100%; guru Geografi MTs. Nurul Ulum dalam kategori 

baik dengan persentase 66,67%; guru Geografi MTs. Miftahul Ulum 

dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; guru Geografi MTs. 

Asy-Syafi’iyah dalam kategori baik dengan persentase 66,67%; dan 

guru Geografi MTs. Darul Mujahadah dalam kategori baik dengan 

persentase 66,67%. 

4. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Guru Geografi 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa berdasarkan latar belakang pendidikan guru Geografi dapat di lihat 

pada Tabel 30. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 12 halaman 140. 

Tabel 30. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Latar Belakang 

Pendidikan Guru Geografi 

NO 
Latar Belakang Pendidikan 

Guru Geografi 
I II III 

Rata-

rata 
Kriteria 

1. Pendidikan Geografi 76.14 63.75 85 71.81 B 

2. Non-Pendidikan Geografi 62.12 54.17 63.33 58.87 C 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 30, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 8. 
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Gambar 8. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Guru 

Geografi 

 

Berdasarkan Tabel 30 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

berlatar belakang pendidikan Geografi dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan pada siswa dalam kategori baik dengan persentase 71,81%; 

dengan rincian peran guru Geografi berlatar belakang pendidikan Geografi 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

pengetahuan dengan persentase 76,14%; peran guru Geografi berlatar 

belakang pendidikan Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa melalui sikap dengan persentase 63,75%; dan peran guru 

Geografi berlatar belakang pendidikan Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan dengan persentase 

85%. Sedangkan peran guru Geografi berlatar belakang non-pendidikan 

Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam 

kategori cukup dengan persentase 58,87%; dengan rincian peran guru 
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Geografi berlatar belakang pendidikan Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa melalui pengetahuan dengan persentase 

62,12%; peran guru Geografi berlatar belakang pendidikan Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dengan 

persentase 54,17%; dan peran guru Geografi berlatar belakang pendidikan 

Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

tindakan dengan persentase 63,33%. 

5. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Berdasarkan Strata Pendidikan Guru Geografi 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa berdasarkan strata pendidikan guru Geografi dapat di lihat pada 

Tabel 31. Lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 13 halaman 142. 

Tabel 31. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Strata Pendidikan Guru 

Geografi 

NO 
Strata Pendidikan Guru 

Geografi 
I II III 

Rata-

rata 
Kriteria 

1. D3 35.83 52.67 55.56 48.02 C 

2. S1 71.72 58.89 70.37 66.43 B 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 31, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 9. 
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Gambar 9. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Strata Pendidikan Guru Geografi 

 

Berdasarkan Tabel 31 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

berdasarkan strata pendidikan D3 dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan pada siswa dalam kategori cukup dengan persentase 48,02%; 

dengan rincian peran guru Geografi berdasarkan strata pendidikan D3 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

pengetahuan dengan persentase 35,83%; peran guru Geografi berdasarkan 

strata pendidikan D3 dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa melalui sikap dengan persentase 52,67%; dan peran guru Geografi 

berdasarkan strata pendidikan D3 dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan pada siswa melalui tindakan dengan persentase 55,56%.  

Peran guru Geografi berdasarkan strata pendidikan S1 dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam kategori baik 

dengan persentase 66,43%; dengan rincian peran guru Geografi 

berdasarkan strata pendidikan S1 dalam menanamkan kesadaran 
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lingkungan pada siswa melalui pengetahuan dengan persentase 71,72%; 

peran guru Geografi berdasarkan strata pendidikan S1 dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dengan persentase 

58,89%; dan peran guru Geografi berdasarkan strata pendidikan S1 dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan dengan 

persentase 70,37%. 

6. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Berdasarkan Akreditasi Sekolah  

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa berdasarkan akreditasi sekolah dapat di lihat pada Tabel 32. Lebih 

rinci dapat di lihat pada lampiran 14 halaman 144. 

Tabel 32. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Akreditasi Sekolah 

NO Akreditasi I II III 
Rata-

rata 
Kriteria 

1. Akreditasi A 40.91 50 50 45.74 C 

2. Akreditasi B 77.27 62.5 76.67 70.92 B 

3. Akreditasi C 65.91 52.5 80 61.7 B 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 32, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 10. 
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Gambar 10. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan 

Kesadaran Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Akreditasi Sekolah 

 

Berdasarkan Tabel 32 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

berdasar akreditasi sekolah A dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa dalam kategori cukup dengan persentase 45,74%; dengan 

rincian peran guru Geografi berdasar akreditasi sekolah A dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui pengetahuan 

dalam kategori cukup dengan persentase 40,91%; peran guru Geografi 

berdasar akreditasi sekolah A dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

pada siswa melalui sikap dalam kategori cukup dengan persentase 50%; 

dan peran guru Geografi berdasar akreditasi sekolah A dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan dalam 

kategori cukup dengan persentase 50%.  

Peran guru Geografi berdasar akreditasi sekolah B dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam kategori baik 

dengan persentase 70,92%; dengan rincian peran guru Geografi berdasar 
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akreditasi sekolah B dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa 

melalui pengetahuan dalam kategori baik dengan persentase 77,27%; 

peran guru Geografi berdasar akreditasi sekolah B dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dalam kategori baik 

dengan persentase 62,50%; dan peran guru Geografi berdasar akreditasi 

sekolah B dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

tindakan dalam kategori baik dengan persentase 76,67%.  

Peran guru Geografi berdasar akreditasi sekolah C dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam kategori baik 

dengan persentase 61,70%; dengan rincian peran guru Geografi berdasar 

akreditasi sekolah C dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa 

melalui pengetahuan dalam kategori baik dengan persentase 65,91%; 

peran guru Geografi berdasar akreditasi sekolah C dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dalam kategori cukup 

dengan persentase 52,5%; dan peran guru Geografi berdasar akreditasi 

sekolah C dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

tindakan dalam kategori baik dengan persentase 80%. 

7. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Berdasarkan Status Sekolah 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa berdasarkan status sekolah dapat di lihat pada Tabel 33. Lebih rinci 

dapat di lihat pada lampiran 15 halaman 146. 
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Tabel 33. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran 

Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Status Sekolah 

NO Status Sekolah I II III 
Rata-

rata 
Kriteria 

1. Sekolah Negeri 80.30 68.33 86.67 75.89 B 

2. Sekolah Swasta 62.34 53.57 65.71 58.97 C 

Sumber: Hasil Penelitian (2010) 

Berdasarkan Tabel 33, lebih lanjut disajikan dalam bentuk diagram 

batang seperti pada gambar 11. 

 
Gambar 11. Diagram Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan 

Kesadaran Lingkungan Pada Siswa Berdasarkan Status Sekolah 

 

Berdasarkan Tabel 33 dapat diketahui bahwa peran guru Geografi 

berdasarkan status sekolah negeri dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan pada siswa dalam kategori baik dengan persentase 75,89%; 

dengan rincian peran guru Geografi berdasarkan status sekolah negeri 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

pengetahuan dalam kategori sangat baik dengan persentase 80,30%; peran 

guru Geografi berdasarkan status sekolah negeri dalam menanamkan 
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kesadaran lingkungan pada siswa melalui sikap dalam kategori baik 

dengan persentase 68,33%; dan peran guru Geografi berdasarkan status 

sekolah negeri dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa 

melalui tindakan dalam kategori sangat baik dengan persentase 86,67%. 

Peran guru Geografi berdasarkan status sekolah Swasta dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam kategori cukup 

dengan persentase 58,97%; dengan rincian peran guru Geografi 

berdasarkan status sekolah negeri dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan pada siswa melalui pengetahuan dalam kategori baik dengan 

persentase 62,34%; melalui sikap dalam kategori cukup dengan persentase 

53,57%; dan peran guru Geografi berdasarkan status sekolah negeri dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan dalam 

kategori baik dengan persentase 65,71%. 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peran guru Geografi dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan pada siswa SMP se-Kecamatan Margasari Kabupaten 

Tegal di bagi berdasar latar belakang pendidikan guru Geografi, status 

pendidikan guru Geografi, akreditasi sekolah, dan status sekolah dimana guru 

Geografi mengajar. 
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1. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 

Banyak hal yang mendasari penelitian ini, diantaranya peran guru 

Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui 

pengetahuan, sikap dan tindakan.  

a. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Melalui Pengetahuan Siswa 

Peran yang dapat dilakukan guru Geografi dalam menanamkan 

pengetahuan lingkungan siswa dimulai dari menyusun RPP, 

memasukan pesan-pesan PLH dalam RPP, memberikan materi kepada 

siswa, memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar, mengelola kelas, dan melaksanakan 

evaluasi. Berdasarkan hasil penelitain peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan dalam kategori baik dengan 

persentase 67,17%. 

Peran guru Geografi dalam merencanakan pembelajaran, guru 

Geografi dalam kategori cukup dengan persentase 55%. Pesan-pesan 

PLH belum dimunculkan dalam RPP. Berdasarkan hasil wawancara, 

dalam menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran dilakukan 

bersama-sama dengan tim MGMP. Kemudian rencana pembelajaran 

tersebut disesuaikan dengan keadaan siswa, dan kemampuan guru 

dalam memfasilitasi pembelajaran tersebut. Berdasarkan penelusuran 

terhadap rencana pembelajaran guru Geografi SMP di Kecamatan 
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Margasari, diketahui bahwa ada guru yang tidak membuat atau 

menyusun rencana pembelajaran. Sedangkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Pamukti (2006) menunjukan bahwa kemampuan guru 

dalam merencanakan pengorganisasian bahan pengintegrasian PKLH 

. Peran guru Geografi sebagai fasilitator dalam kategori kurang 

dengan prosentase 58%.  Hal itu terjadi karena kemampuan guru 

Geografi dalam mengorganisasikan media kurang baik, sehingga 

penggunaan media pembelajaran yang interaktif tidak dapat digunakan. 

Media pembelajaran yang paling sering digunakan adalah gambar-

gambar kerusakan lingkungan hidup yang didapatkan dari media massa 

dan kliping-kliping lingkungan hidup tahun lalu. Berdasarkan 

penelusuran penggunaan media dalam RPP guru Geografi SMP di 

Kecamatan Margasari diantaranya adalah gambar-gambar/majalah, 

LCD, power point, CD kerusakan lingkungan, lingkungan 

sekitar/sekolah, OHP, Musium, dan Peta. Penggunaan media seperti 

LCD, OHP, film, dan video masih minim. Media tersebut digunakan 

oleh guru Geografi yang mengajar di sekolah dengan fasilitas yang 

cukup memadai.  

Peran guru Geografi sebagai sumber belajar siswa dalam kategori 

baik dengan persentase 80%. Penguasaan materi guru didapatkan pada 

masa kependidikan guru, penataran, seminar, buku pegangan guru, 

membaca buku literatur terkait, internet, media massa maupun media 

elektronik lainnya. Latar belakang pendidikan guru Geografi SMP di 
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Kecamatan Margasari 30% sarjana pendidikan Geografi, 60% sarjana 

non-pendidikan Geografi dan 10% diploma. Hal tersebut terjadi karena 

Geografi tergabung dalam mata pelajaran IPS, sehingga guru yang 

mengajar IPS (Geografi) bukan berlatar belakang sarjana Geografi. 

Latar belakang guru IPS (Geografi) diantaranya adalah sejarah, 

sosiologi-antropologi, ekonomi, ilmu pemerintahan bahkan tarbiyah. 

Bahan-bahan yang digunakan guru Geografi adalah buku pegangan 

guru, LKS, dan buku-buku geografi relevan. Berdasarkan wawancara, 

guru Geografi belum optimal dalam memanfaatkan internet untuk 

menambah referensi. Hal ini terjadi kerena guru Geografi tidak 

memiliki ketrampilan dalam menggunakan internet. Selain internet, 

guru Geografi memperkaya pengetahuan dari koran, buku literatur dan 

televisi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran guru Geografi sebagai 

pengelola dalam kategori baik dengan persentase 80%. Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan Pamukti (2006) menunjukan bahwa 

guru dalam merencanakan pengelolaan kelas dalam pengintegrasian 

PKLH dalam kategori baik dengan persentase 80,83%. Berdasarkan 

hasil wawancara, guru Geografi masih memiliki kesulitan dalam 

mengelola kelas, seperti menciptakan suasana belajar yang aktif, 

kondusif.  Akantetapi kondisi tersebut masih dapat diatasi oleh guru 

Geografi. 
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Lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

siswa, lingkungan dapat dijadikan tempat untuk belajar siswa juga dapat 

digunakan sebagai media belajar yang menarik dan cukup efektif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa peran guru Geografi dalam 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar siswa dalam kategori 

baik dengan persentase 75%. Menurut hasil wawancara, guru geografi 

memanfaatkan lingkungan pada saat penugasaan. Penugasan untuk 

mengobservasi atau mengamati lingkungan sekitar. Pembelajaran di 

luar kelas sebatas memenfaatkan lapangan sekolah saja. Kegiatan 

tersebut pada saat guru Geografi menjelaskan mengenai komponen 

lingkungan hidup seperti lingkungan biotik, abiotik, dan budaya. 

Peran guru Geografi sebagai evaluator dalam kategori cukup 

dengan persentase 55%. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian 

Pamukti (2006), kemampuan guru dalam merencanakan penilaian hasil 

belajar siswa pada pengintegrasian PKLH dalam kategori baik dengan 

persentase 76,25. Berdasarkan wawancara, penilaian yang digunakan 

oleh guru Geografi adalah tes tertulis. Selain test tertulis, penilaian 

dilakukan dengan pemberian penugasan-penugasan seperti membuat 

kliping dan observasi lapangan. 

b. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Melalui Sikap Siswa 

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan 

melalui sikap dalam kategori cukup dengan persentase 59,97%. Hal ini 
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dapat terjadi karena guru Geografi dalam berperan sebagai motivator 

dan pembimbing dalam kategori baik. Sedangkan dalam menyediakan 

kegiatan untuk melatih kesadaran lingkungan siswa maupun sebagai 

demonstrator dalam kategori cukup dan dalam merencanakan atau 

menyusun langkah-langkah pelaksanaan PLH masih kurang.  

Pengertian kesadaran yang ada sebagian dari sikap yang ditunjukan 

dapat dilihat melalui sikap hidupnya. Untuk memiliki sikap sadar 

lingkungan siswa membutuhkan motivasi, contoh dan bimbingan dari 

gurunya. Dalam penelitian ini peran guru Geografi sebagai motivator 

dalam menanamkan kesadaran lingkungan dalam kategori sangat baik 

dengan persentase sebesar 90%. Hal yang dilakukan diantaranya 

mengajak siswa untuk mencintai dan menjaga lingkungan dan 

memberikan penghargaan saat mengetahui siswa telah menjaga 

lingkungan. 

Peran guru Geografi sebagai pembimbing dalam menanamkan 

kesadaran lingkungan siswa dalam kategori baik dengan persentase 

sebesar 68%. Hal dilakukan guru Geografi dalam membimbing siswa 

utnuk memiliki kesadaran lingkungan diantaranya guru Geografi 

memperhatikan pelaksanaan tugas piket kelas, memberikan nasehat dan 

teguran halus apabila siswa tidak membuang sampah pada tempatnya 

dan tidak menjaga kebersihan. Sedangkan dalam membimbing 

kegiatan-kegiatan lingkungan seperti berperan sebagai pembimbing 

kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, ada beberapa guru Geografi 
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terlibat secara langsung pada kegiatan pramuka. Selain tugas dalam 

membimbing kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, tugas guru Geografi 

memberikan petunjuk kepada siswa mengenai hal-hal yang dapat 

dilakukan untuk menjaga lingkungan. 

Penanaman sikap sadar lingkungan dapat dilakukan dengan 

merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menumbuhkan sikap sadar lingkungan, seperti kegiatan jelajah alam, 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, jelajah alam, berkemah, 

penanaman pohon, pembibitan tanaman, dll. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa peran guru Geografi dalam merencanakan kegiatan 

yang dapat dilakukan sekolah dalam kategori cukup dengan persentase 

52,5%.  

Berdasarkan hasil wawancara, guru Geografi tidak berperan secara 

langsung dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-

kegiatan itu merupakan agenda dari kegiatan pramuka yang merupakan 

kegiatan sekolah. Selain itu, kegiatan kelingkungan yang dilaksanakan 

adalah kerja bakti. Pada umumnya, peran guru Geografi dalam 

kegiatan-kegiatan kelingkungan sekolah tidak sebagai perencana 

melainkan sebagai pelaksana kegiatan. 

Membahas mengenai penanaman kesadaran lingkungan di sekolah 

tidak lepas kaitannya dengan pendidikan lingkungan hidup. Program 

pelaksanaan lingkungan hidup diantaranya adalah perencanaan 

pembuatan pemisahan sampah dan pengolahan sampah, memperbanyak 
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koleksi tanaman baik untuk taman kelas maupun kebun sekolah, dll. 

Peran guru Geografi dalam membuat dan menyusun langkah-langkah 

pelaksanaan PLH di sekolah dalam kategori kurang dengan prosentase 

36%. Dapat diketahui dari wawancara dengan guru Geografi, bahwa 

pelaksanaan PLH di lingkungan sekolah terbatas pada pelaksanaan 

kurikulum yang telah ada. Program PLH baru sampai kepada pemberian 

materi lingkungan hidup yang terintegrasi pada IPS Geografi dan IPA 

Biologi. 

Secara umum peran guru Geografi sebagai demonstrator dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan dapat ditunjukan dengan praktek 

PLH dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan luar sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian, peran guru Geografi sebagai demonstrator 

dalam kategori cukup dengan persentase 53,33%. Guru Geografi 

memberikan contoh sikap sadar lingkungan dengan mengikuti kegiatan-

kegiatan seperti kerja bakti, penanaman pohon, dan pada kegiatan-

kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan hidup. Tetapi 

peran tersebut bersifat kondisional, misalnya pada kegiatan penanaman 

pohon, hanya terjadi apabila sekolah memiliki program penanaman 

pohon saja. 

c. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Melalui Tindakan Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian peran guru Geografi dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa melalui tindakan dalam 
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kategori baik dengan persentase 68,89%. Penanaman tindakan ini 

didukung oleh program kegiatan sekolah seperti pengadaan kegiatan 

lomba kebersihan kelas, lomba membuat/menghias taman kelas, kerja 

bhakti, penghijauan, penanaman pohon, dll. Berdasarkan hasil 

penelitian peran guru Geografi dalam kegiatan lomba kebersihan kelas 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 90%.  

Lomba kebersihan sekolah setiap tahun diadakan di setiap sekolah. 

Kegiatan lomba kebersihan di sekolah, pada umumnya dilaksanakan 

setiap satu tahun sekali pada bulan Agustus. Kegiatan tersebut 

diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan 

Indonesia. Pelaksanaan dari lomba kebersihan kelas tergantung pada 

kebijakan dari masing-masing sekolah. Ada beberapa sekolah 

menyelenggarakan lomba kebersihan kelas dua kali dalam satu tahun 

atau tiap semesternya. Peran guru Geografi dalam kegiatan lomba ini 

bukan sebagai penggagas melainkan sebagai pengawas dan 

pembimbing. Guru Geografi mengawasi jalannya kegiatan lomba, 

membimbing siswa dan mengajak siswa untuk membersihkan kelas 

masing-masing.  

Selain lomba kebersihan kelas juga ada lomba membuat taman. 

Peran guru Geografi dalam lomba membuat taman kelas dalam kategori 

kurang dengan persentase 40%. Beberapa sekolah mengadakan lomba 

menghias taman depan kelas. Kegiatan lomba ini adalah siswa diminta 

untuk menanami taman kecil yang berada di depan kelas dengan bunga 
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maupun tanaman hias agar terlihat indah. Pelaksanaan lomba menghias 

taman tidak seperti lomba kebersihan kelas yang dilaksanakan setiap 

tahun oleh sekolah. Berdasarkan wawancara dengan guru Geografi, saat 

mengadakan lomba membuat atau menghias taman sering terjadi protes 

dari wali murid. Dalam lomba ini, perlengkapan untuk menghias taman 

dibebankan pada masing-masing kelas seperti membawa bunga dan 

tanaman dari rumah. 

Kegiatan lain yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melatih 

siswa bersikap dan bertindak sadar lingkungan adalah kerja bakti secara 

rutin, penanaman pohon di sekolah maupun di luar sekolah dan 

berbagai kegiatan untuk mencegah bencana alam. Peran guru Geografi 

SMP pinggiran dalam melakukan berbagai kegiatan upaya pencegahan 

bencana alam dalam kategori baik dengan persentase 76,19%.  

Kegiatan kerja bakti secara rutin telah menjadi program rutin di 

beberapa sekolah di pinggiran. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan 

menurut jadwal masing-masing sekolah. Contohnya pelaksanaan kerja 

bakti dilakukan setiap hari jumat pagi setiap satu bulan sekali, atau pada 

hari kamis setiap dua minggu sekali. Peran guru Geografi dalam 

kegiatan ini tidak hanya sebagai pengawas dan pembimbing, melainkan 

guru Geografi juga mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Sedangkan 

pelaksanaan kegiatan seperti menanam pohon sifatnya kondisional, 

artinya kegiatan tersebut dilakukan sekolah membutuhkannya maupun 

program dari diknas. 
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2. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Di Kecamatan Margasari kabupaten Tegal Berdasarkan 

Latar Belakang Pendidikan Guru Geografi 

Peran guru Geografi berdasarkan latar belakang pendidikan guru 

geografi, dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dalam 

kategori baik dengan persentase 71.81%. Gedangkan peran guru Geografi 

dengan latar belakang non-pendidikan Geografi dalam kategori cukup 

dengan persetnase 58.87%. Guru Geografi dengan latar belakang 

pendidikan Geografi memiliki pengalaman mendapatkan materi PKLH 

pada saat kuliah. Sehingga guru Geografi dengan latar belakang 

pendidikan Geografi memiliki pengetahuan yang cukup baik daripada guru 

Geografi yang berlatar belakang non-pendidikan Geografi. Karena materi 

PKLH terintegrasi dalam mata pelajaran IPS Geografi, maka guru yang 

mengajar mata pelajaran IPS Geografi tidak hanya guru dengan latar 

belakang pendidikan Geografi. Latar belakang pendidikan guru Geografi 

di Kecamatan Margasari diantaranya seperti pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi, Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Sejarah bahkan Ilmu Tarbiyah. 

3. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Di Kecamatan Margasari kabupaten Tegal Berdasarkan 

Strata Pendidikan Guru Geografi 

Peran guru Geografi dengan strata pendidikan D3 dalam kategori 

cukup dengan persentase 48,02%. Sedangkan peran guru Geografi dengan 

strata pendidikan S1 dalam kategori baik dengan persentase 66,43%. Peran 
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guru Geografi dengan strata pendidikan S1 lebih baik daripada peran guru 

Geografi dengan strata pendidikan D3. Karena guru Geografi dengan strata 

pendidikan D3 tidak berlatar belakang pendidikan Geografi dan tidak 

pernah mendapatkan materi PKLH selama kuliah. Sedangkan guru 

Geografi dengan strata pendidikan S1 sebagian berlatar belakang 

pendidika Geografi. Sehingga guru Geografi pernah mendapatkan materi 

PKLH saat kuliah, dengan demikian guru Geografi memiliki pengetahuan 

yang baik tentang geografi dan lingkungan hidup.  

4. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Di Kecamatan Margasari kabupaten Tegal Berdasarkan 

Akreditasi Sekolah 

Berdasarkan akreditasi sekolah, peran guru Geografi yang mengajar di 

sekolah berakreditasi A dalam menanamkan kesadaran lingkungan dalam 

kategori cukup dengan persentase 45,74%. Peran guru Geografi yang 

mengajar di sekolah berakreditasi B dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan dalam kategori baik dengan persentase 70,92%. Sedangkan 

peran guru Geografi yang mengajar di sekolah berakreditasi C dalam 

menanamkan kesadaran lingkungan dalam kategori baik dengan persentase 

61,70%.  

Peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran lingkungan pada 

siswa berdasarkan akreditasi, peran guru Geografi yang mengajar di 

sekolah berakreditasi B dan C lebih baik daripada peran guru Geografi 

yang mengajar di sekolah berakreditasi A. Karena guru Geografi yang 
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mengajar di sekolah berakreditasi A, berlatar belakang pendidikan non-

pendidikan Geografi. Berdasarkan strata pendidikan guru Geografi, salah 

satu guru Geografi yang mengajar di sekolah berakreditasi A memiliki 

strata pendidikan D3. Sedangkan guru Geografi yang mengajar di sekolah 

berakreditasi B dan C adalah sarjana pendidikan, 4 guru diantaranya 

berlatar belakang pendidikan Geografi, PNS, dan pernah mendapatkan 

materi PKLH. 

5. Peran Guru Geografi Dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan 

Pada Siswa Di Kecamatan Margasari kabupaten Tegal Berdasarkan 

Status Sekolah 

Peran guru Geografi di sekolah negeri dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan dalam kategori baik dengan persentase 75,89%. Sedangkan 

peran guru Geografi di sekolah swasta dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan dalam kategori cukup dengan persentase 58,97%. Peran guru 

Geografi di sekolah negeri lebih baik daripada peran guru Geografi di 

sekolah swasta. Karena guru Geografi yang mengajar di sekolah negeri 

memiliki latar belakang pendidikan Geografi, sehingga guru Geografi 

memiliki pengetahuan yang baik. Selain itu, guru Geografi yang mengajar 

di sekolah negeri memiliki status kepegawaian PNS sehingga kualitas guru 

Geografi baik. Sedangkan guru Geografi yang mengajar di sekoalah 

swasta, sebagaian besar berlatar belakang non-pendidikan Geografi dan 

status kepegawaian adalah guru honorer. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

 Salah satu tujuan dari pembelajaran Geografi yang harus dilakukan oleh 

seorang guru Geografi pada siswa adalah memupuk dan menanamkan 

kesadaran lingkungan/ekologi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan peran guru Geografi dalam menanamkan kesadaran 

lingkungan 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%. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan diantaranya 

sebagai berikut. 
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1. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya memiliki program kegiatan peduli lingkungan seperti 

kerja bakti, penanaman pohon, lomba kebersihan dan kegiatan lainnya. 

2. Bagi Guru 

Meningkatkan peran dalam menanamkan pengetahuan lingkungan 

dengan meningkatkan fasilitas, mengelola kelas, bahan pembelajaran, 

kualitas penilaian, dan aktif dalam kegiatan peduli lingkungan baik yang 

diselenggarakan di sekolah maupun di lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mengikuti kegiatan-kegiatan peduli lingkungan baik 

yang diselenggarakan pihak sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yanga 

didapatkan dari sekolah maupun membaca buku atau internet dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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