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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter di sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dalam membentuk karakter siswa. Hal ini berdasarkan pendapat Kesuma 

(2012:40) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dalam sekolah dapat 

berorientasi proses, yaitu asal para siswa mengalami kegiatan tertentu yang 

dirancang sekolah dan dapat pula berorientasi hasil atau produk belajar. 

Salah satu karakter yang saat ini dilaksananakan atau dikembangkan di 

sekolah yaitu karakter peduli lingkungan. Yulianda (2015:13) menjelaskan 

bahwa: 

Peduli merupakan sebuah sikap keberpihakan manusia untuk 

melibatkan diri dalam suatu persoalan. Sedangkan lingkungan 

merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang 

memengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 

Implementasi karakter pendidikan lingkungan Yulianda (2015:27) 

menjelaskan bahwa untuk membangun kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan, agar dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Penanaman 

karakter peduli lingkungan juga ditanamkan dengan salah satunya 

membiasakan anak untuk mencuci tangan saat jam istirahat dan mencuci 

tangan sebelum makan maupun sesudah makan. 

Permasalahan lingkungan tersebut perlu ditanggulangi, salah satu upaya 

untuk mengatasi yaitu melalui pembentukan karakter peduli lingkungan sejak 

dini. Penanamaman, pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya menjaga 
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kelestarian kualitas lingkungan sangat baik apabila mulai diterapkan melalui 

pendidikan. Pendidikan yang paling dasar yaitu sekolah dasar. Penanaman 

karakter sejak dini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penanaman karakter 

peduli lingkungan yang sehat. Kementrian Pendidikan Nasional (2010:15) 

mengemukakan upaya penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan 

melalui kurikulum sekolah dan proses pembelajaran. Undang-Undang RI 

No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menambahkan salah satu cara untuk menanamkan karakter peduli lingkungan 

melalui kesehatan lingkungan sekolah. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetapkan 24 

sekolah sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat nasional, 

kategori sekolah dengan kinerja terbaik, dan kategori sekolah dengan 

pencapaian terbaik. LSS yang dilaksanakan sejak tahun 1991 merupakan 

kegiatan rutin tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pusat bekerja 

sama dengan Pembina UKS tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Pada 

kesempatan ini, Sekretaris Ditjen Dikdasmen Thamrin Kasman mengatakan, 

tujuan dari penyelenggaraan LSS adalah untuk memberikan motivasi kepada 

tim UKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta tim pelaksana UKS 

tingkat sekolah dalam membina dan mengembangkan UKS. “Yang utama 

dari penyelenggaraan LSS adalah mendorong terwujudnya sekolah bersih dan 

sehat di seluruh Indonesia,”. 

Dengan adanya program sekolah sehat, berbagai kegiatan-kegiatan 

berbasis kesehatan maupun lingkungan seperti program sekolah sehat yang 

mengembangkan serta mengaplikasikan kebiasaan Pola Hidup Bersih dan 
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Sehat (PHBS) yang di bimbing oleh tim Unit Kesehatan Sekolah (UKS), 

pengadaan serta pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya dengan membuat 

bank sampah, penerapan kantin sehat, penanaman pohon dan tanaman obat 

(TOGA), pelatihan daur ulang sampah, sosialisasi penggunaan media internet 

yang sehat, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diharapkan dapat 

meningkatkan status derajat kesehatan siswa dan masyarakat secara 

menyeluruh khususnya di tingkat Sekolah Dasar 

Sekolah yang telah melaksanakan sekolah sehat peduli lingkungan yaitu 

SD Negeri Locondong Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas yang 

menjadi juara sekolah sehat tingkat nasional. SD Negeri Locondong 

merupakan sekolah dasar yang sudah peduli pada lingkungan, sarana dan 

prasarana yang berjalan dengan baik, lingkungan yang asri, nyaman dan 

sehat. Sebelum mengikuti perlombaan sekolah sehat pada setiap tingkatan 

Kecamatan sampai Nasional dan mendapatkan juara 1 SD Negeri Locondong 

juga pernah menjuarai perlombaan sekolah adiwiyata pada tahun 2014.  

Hal ini terbukti dengan adanya banyak prestasi yang didapat dari 

tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi dan bentuk fisik dari sekolah yang 

mumpuni. SD Negeri Locondong memiliki kegiatan yang mendukung 

prestasi seperti pengelolaan sampah yang baik dijadikan pembelajaran untuk 

siswa bahwa sampah dapat dijadikan sebagai pupuk, kegiatan lingkungan 

hidup seperti apotik hidup, green house, penanaman bibit, dan lain 

sebagainya, sarana prasarana yang digunakan dan dimanfaatkan dengan 

semaksimal mungkin.  
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Prestasi yang di diperoleh oleh SD Negeri Locondong yang berkaitan 

dengan lingkungan cukup banyak, mulai dari tingkat kecamatan sampai 

dengan tingkat nasional. Hal tersebut melibatkan seluruh warga sekolah 

dalam persiapan dan pelaksanaan, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, begitu 

juga masyarakat sekitar sekolah. 

Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan dan mewujudkan 

sekolah yang sehat dan bersih tentunya tidaklah mudah, perlu adanya 

partisipasi dari semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. Berkembang 

tidaknya sekolah sangat dipengaruhi kinerja kepala sekolah dan guru. 

Merubah perilaku siswa agar menjadi pembiasaan yang membudaya bukan 

hal yang mudah harus mampu memberikan dan mendidik siswa agar dapat 

menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan. 

Prestasi yang diperoleh SD Negeri 1 Locondong tentu saja tidak 

terwujud dengan sendirinya, akan tetapi memerlukan upaya dalam mengelola 

sekolah yang tepat untuk dapat menjadi sekolah sehat tingkat nasional. Oleh 

karenanya dari uraian latar belakang, maka dilakukanya penelitian untuk 

mengetahui atau menganalisis dilihat dari upaya pengelolaan yang dilakukan 

bagaimana membudayakan karakter peduli lingkungan bersih dan sehat 

sehingga menjadi kebiasaan, program atau kegiatan yang dilaksanakaan agar 

menjadi gambaran bagi sekolah-sekolah lainnya. Sasaran dari program 

sekolah sehat tidak terlepas dari peran masyarakat serta komponen-komponen 

struktural yang berada di dalam lingkungan Sekolah tersebut. Peserta didik 

maupun tim pengajar menjadi sasaran utama dalam keberhasilan program 
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Sekolah Sehat. Karena mengetahui penanaman perilaku yang peduli pada 

kebersihan, kesehatan, dan lingkungan sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari siswa dan warga sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi dalam menerapkan pendidikan karakter 

peduli lingkungan di sekolah? 

2. Adakah faktor pendukung dan penghambat sekolah dalam hal 

meningkatkan pendidikan karakter peduli lingkungan? 

3. Bagaimana proses dari pencapaian atau strategi menjadi juara sekolah 

sehat tingkat Nasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitia yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi dalam menerapkan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah. 

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

sekolah dalam hal meningkatkan pendidikan karakter peduli lingkungan. 

3. Mendeskripsikan proses dari pencapaian atau strategi menjadi juara 

sekolah sehat tingkat Nasional? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan dalam menerapkan nilai karakter peduli 

lingkungan bersih dan sehat bagi siswa. 

2. Sebagai bahan masukan dalam mengatasi permasalahan karakter peduli 

lingkungan bersih dan sehat siswa disekolah agar lebih menjadi sekolah 

teladan di tingkat yang lebih tinggi. 
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