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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Karakter yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk 

melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter manusia 

bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. 

Salahudin (2013:42) menjelaskan bahwa arakter adalah nilai-nilai 

yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata 

berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadaap lingkungan) 

yang terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku.  

 

Sejalan dengan Samani (2012:410) yang menjelaskan bahwa 

karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, adat istiadat, 

dan estetika. 

 

Berdasarkan pengertian karakter menurut para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang 

khas baik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, adat istiadat, dan 

estetika. Sikap yang dimiliki oleh siswa dalam menjalani keseharian 

dimana menjadi kebiasaan yang dilakukan baik di rumah maupun di 
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sekolah, seperti adanya sikap peduli lingkungan dan menjaga 

keperilaku antara warga sekolah.  

b. Ciri-ciri karakter 

Menurut Mu’in (2011:161-162) mengatakan bahwa karakter 

memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: 

1) Karakter adalah “siapakah dan apakah kamu pada saat orang 

lain sedang melihat kamu” (character is what you are when 

nobody is looking) 

2) Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan 

(character is the result of value and beliefs) 

3) Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah 

kedua (character is a habit that becomes second nature) 

4) Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan oleh 

orang lain terhadapmu (character is not reputation or what 

other think about you) 

5) Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada orang lain 

(character is not how much better you are than other) 

6) Karakter tidak relatif (character is not relative)  

 

Berdasarkan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

karakter adalah “siapakah dan apakah kamu, hasil nilai-nilai keyakinan, 

sebuah kebiasaan, reputasi, seberapa baik kamu, dan tidak relatif”. Ciri-

ciri karakter sangat membantu guru dalam memahami karakter yang 

ada pada diri setiap siswa. Setiap siswa memiliki karakter yang 

berbeda-beda dalam menerapkan sikap peduli lingkungan bersih dan 

sehat, guru dituntut untuk dapat menjelaskan kepada siswa yang dapat 

dipahami dan diterima siswa. 

c. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pembangunan karakter merupakan kebutuhan asasi dalam proses 

berbangsa dan bernegara. 
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Kesuma (2011:40) 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. 

 

 Kegiatan peduli lingkungan bersih dan sehat yang dirancang 

sekolah untuk warga sekolah bermacam-macam, seperti kegiatan apotik 

hidup, sosialisasi mencuci tangan setiap bulan, penanaman pohon, 

kebersihan setiap hari sabtu, sampah yang dikelola yang dijadikan 

pupuk kompos, dan lainnya. Kegiatan tersebut akan berdampak baik 

dan positif bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari karena dengan 

ditanamkan sikap peduli maka akan menjadi pembiasaan bagi siswa 

untuk selalu hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungan sekolah, 

adanya saling menegur apabila ada siswa yang melanggar peraturan 

bahkan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. 

Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting 

untuk diajarkan dan di tanamkan  kepada generasi bangsa. Di setiap 

jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi 

pendidikan karakter selalu menjadi materi yang tidak boleh tertinggal. 

Hal itu menunjukan bahwa pendidikan karakter memiliki pengaruh 

besar untuk menjadikan manusia yang berkarakter. Banyak ahli yang 

membahas mengenai pendidikan karakter dan memberikan pemikiranya 

mengenai pendidikan karakter.  

Sejalan dengan pendapat tersebut Samani (2012:43-46) yang 

menjelaskan bahwa: 

Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan 

guru dan berpengaruh kepada karakter siswa. Pendidikan karakter 
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telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang mendukung 

pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan 

pengembangan etik para siswa. Pendidikan karakter juga dapat 

dimaknai sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesame, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kami. 

 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

d. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter 

Salahudin (2013:42-43) menjelaskan bahwa fungsi pendidikan 

karakter adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan potensi dasar, agar “berhati baik, berpikiran 

baik, dan berperilaku baik”. 

2) Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku 

yang sudah baik. 

3) Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

Pancasila. 

 

Kesuma (2012:9) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana 

nilai-nilai yang dikembangkan. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dan tujuan dari pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu, mengoreksi perilaku peserta didik 

yang tidak bersesuaian dalam melaksanakan tugas implementasi 

pendidikan karakter di sekolah. 

e. Pengertian Karakter Peduli Lingkungan 

Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan salah satu 

pendidikan karakter yang harus dimiliki siswa. 

Yulianda,dkk. (2015:13-16) menjelaskan bahwa: 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar 

manusia yang memenuhi perkembangan hidup manusia, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengertian 

peduli merupakan sebuah sikap keberpihakan manusia untuk 

melibatkan diri dalam suatu persoalan. 

 

Sejalan dengan pendapat Yaumi (2016:111) yang menjelaskan 

bahwa: 

Peduli lingkungan adalah suatu sikap keteladanan yang bertujuan 

untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan 

antara manusia dan lingkungan hidup, menciptakan insan 

lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan 

membina lingkungan hidup, mewujudkan pemanfaatan sumber 

daya alam secara bijaksana, terlindunginya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terhadap dampak usaha  dan/atau kegiatan di 

luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup.  

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan karakter peduli 

lingkungan adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

berbasis lingkungan yang berupaya meningkatkan kepekaan siswa 

terhadap pelestarian lingkungan. Pendidikan karakter peduli lingkungan 

merupakan upaya untuk membentuk generasi yang berbudi luhur. 
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Pendidikan lingkungan hidup diberikan tidak hanya dalam keluarga dan 

masyarakat tetapi juga melalui pendidikan formal baik di Sekolah Dasar 

maupun Sekolah Menengah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai 

lingkungan. Dimana bertujuan dapat menggerakan mereka untuk 

berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan atau kesehatan 

lingkungan. 

f. Indikator Karakter Peduli lingkungan 

Yulianda (2015:30-32) menjelaskan bahwa indikator sikap peduli 

lingkungan meliputi: 

1) Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar, seperti 

menghias pekarangan rumah dengan tumbuhan hijau, dan 

menyediakan tempat sampah di beberapa sudut ruangan. 

2) Membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa juga sebelum 

membuat sampah, dianjurkan untuk memperkecil sampah 

sehingga muatan tempat sampah lebih banyak. 

3) Membersihkan sampah yang menyumbat air. Hal ini dilakukan 

untuk pencegahan banjir. Sebaiknya sampah juga dipisahkan, 

seperti tempat sampah organik dan nonorganik. 

4) Melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan. Sebaiknya 

aparat masyarakat beserta warga bekerja sama untuk 

mengadakan kegiatan seperti gotong royong. 

5) Tidak mengotori lingkungan, misalnya tidak mencoret tembok, 

pohon atau batu dengan sembarangan karena akan merusak 

keindahan lingkungan. 

 

Indikator karakter peduli lingkungan tersebut tidak akan berjalan 

dengan baik apabila tidak adanya kinerja dari beberapa pihak. Pihak 

yang berperan penting dalam pendidikan karakter peduli lingkungan 

yaitu kepala sekolah. Program yang telah diputuskan harus mampu 

direalisasikan melalui guru kelas untuk diperkenalkan kepada siswa. 

Siswa yang dapat melaksanakan dengan baik berarti memiliki nilai 
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sikap yang yang baik, ditunjukan dengan tingkat kesadaran terhadap 

lingkungan. 

Apabila sudah memiliki nilai sikap yang baik maka akan timbul 

kesadaran dan tanggung jawab atas lingkungan hidup. Sikap peduli 

lingkungan yang dimiliki sebagai hasil dari proses belajar, dapat 

meningkatkan kepeduliaan pada seluruh warga sekolah akan kelestarian 

daya dukung dari alam lingkungannya. 

g. Sekolah Adiwiyata 

Pendidikan peduli lingkungan sangat dibutuhkan bagi siswa 

disekolah, diterapkanya program adiwiyata membantu sekolah dalam 

penerapannya. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 05 (2013:2-3) tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Adiwiyata menjelaskan bahwa sekolah adiwiyata adalah sekolah 

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program 

adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang 

peduli dan berbudaya lingkungan. Tujuan program Adiwiyata 

adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan Program Adiwiyata 

diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini; 

1) Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen 

sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran. 

2) Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara 

terencana dan terus menerus secara komprehensif 

 

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen 

Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang 

diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut 
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dari kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian 

Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan 

hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program 

Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa 

sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM 

yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup. Sekolah yang 

berminat mengikuti program Adiwiyata diharapkan tidak merasa 

terbebani, karena sudah menjadi kewajiban pihak sekolah memenuhi 

Standar Pendidikan Nasional sebagaimana dilengkapi dan diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 tahun 2005, yang 

dijabarkan dalam 8 standar pengelolaan pendidikan. 

Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan 

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (2012:05) 
menjelaskan bahwa komponen adiwiyata adalah untuk mencapai 

tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) 

komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam 

mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut 

adalah : 

1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif  

4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

 

Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan 

warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya 

lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya 

manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan 

ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan 

berkelanjutan. 
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h. Tinjauan tentang Kurikulum dan Pengembangan Kesehatan 

Lingkungan Sekolah 

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan oleh 

kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan secara bersama-sama 

sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum 

melalui hal-hal berikut ini: 

1) Pengembangan Kurikulum Sekolah 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:15) mengungkapkan 

bahwa: 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga 

pendidik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas 

pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum sekolah. 

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa 

dilaksanakan melalui: 

 

a) Program Pengembangan Diri 

Program pengembangan diri, perencanaan, dan pelaksanaan 

pendididikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui 

pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari di sekolah melalui hal-

hal berikut. 

(1) Kegiatan rutin sekolah 

Kegiatan rutin sekolah merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. 

Kegiatan rutin sekolah merupakan implementasi karakter 

peduli lingkungan. Kegiatan rutin sekolah bisa berupa 

kegiatan kebersihan diri sendiri seperti cuci tangan sebelum 
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dan sesudah makan, cuci tangan dengan sabun setelah buang 

air, menggosok gigi, memotong rambut dan kuku secara 

berkala. 

(2) Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara 

spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya 

pada saat guru dan tenaga pendidik yang lain mengetahui 

adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang 

harus dikoreksi pada saat itu juga. Kegiatan spontan yang 

dilakukan bisa berupa teguran maupun nasehat. 

(3) Keteladanan 

Keteladanan adalah perilaku dan sikap kepala sekolah, 

guru dan tenaga pendidikan yang lain dalam memberikan 

contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga 

diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk 

mencontohnya.  

Keteladanan yang dilakukan oleh tenaga pendidik 

dengan memberikan contoh perilaku yang mencerminkan 

perilaku peduli lingkungan. Bentuk keteladanan yang 

dilakukan misalnya berpakaian rapi, datang tepat pada 

waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, serta merawat 

dan membersihkan lingkungan sekolah. 

 

 Implementasi Pendidikan Karakter…, Anugrah Paraswati , FKIP, UMP, 2017 



17 

 

 

(4) Pengkondisian 

Pengkondisian merupakan usaha sekolah untuk 

mendukung penanaman dan pelaksanaan karakter peduli 

lingkungan. Pengkondisian yang dilakukan oleh sekolah 

diantaranya berupa penyediaan fasilitas kebersihan yang 

memadahi, penyediaan toilet yang bersih, tempat sampah 

yang diletakkan di tempat yang strategis dilengkapi dengan 

pemisahan jenis sampah, penyediaan tempat cuci tangan, 

tempat pembuangan sampah, serta taman dan kolam sekolah 

sebagai cerminan dari sanitasi sekolah yang baik. 

b) Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:18) menjelaskan 

bahwa: 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter 

bangsa dilakukan dalam pengintegrasian dalam mata 

pelajaran, tidak terkecuali pendidikan karakter peduli 

lingkungan. Pengintegrasian pendidikan karakter peduli 

lingkungan dalam mata pelajaran dapat dilakukan melalui 

hal-hal berikut ini. 

(1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) pada Standar Isi (SI) untuk menentukan 

nilai pendidikan karakter peduli lingkungan sudah 

tercaku didalamnya. 

(2) Memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan 

nilai dan indikator untuk menentukan nilai pendidikan 

karakter peduli lingkungan yang dikembangkan. 

(3) Mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa ke dalam silabus. 

(4) Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam 

silabus ke dalam RPP. 

(5) Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik 

secara aktif yang memungkinkan peserta didik 
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memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan 

menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan 

(6) Memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang 

mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai 

maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku. 

 

Pengintegrasian merupakan salah satu kegiatan yang 

penting dalam siswa memahami budaya dan karakter yang harus 

dimiliki siswa. Supaya dapat lebih memahami dan dapat dilihat 

perkembanganya dari indikator yang akan dinilai. Dengan guru 

menerapkan dalam mata pelajaran tentang budaya dan karakter, 

siswa akan lebih banyak memiliki kesempatan dalam melakukan 

perilaku yang berkaitan dengan budaya dan karakter secara 

langsung. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit, 

karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

Jika siswa mengalami kesulitan maka guru harus dapat 

memberikan bantuan agar siswa mampu menunjukan nilai-nilai 

dalam perilaku dalam kehidupannya. 

c) Budaya Sekolah 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:19) menyatakan 

bahwa: 

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat 

peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, kepala 

sekolah, guru, dan warga sekolah yang lain. Interaksi 

internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai 

aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di 

suatu sekolah. 

 

Budaya sekolah merupakan usaha sekolah untuk 

membudayakan berperilaku yang mencerminkan peduli 
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lingkungan melalui program-program yang disusun sekolah, 

memberi motivasi berupa pujian dan hukuman, serta dengan 

memberi ruang dan fasilitas untuk mengimplementasikan nilai 

karakter peduli lingkungan. 

2) Pendekatan Pengembangan Proses Pembelajaran 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:20) menjelaskan 

bahwa: 

Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa 

menggunakan pendekatan proses belajar peserta didik secara 

aktif dan berpusat pada anak. Pelaksanaan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa, salah satunya pendidikan peduli 

lingkungan dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui: 

 

a) Kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau 

kegiatan yang dirancang sedemikian rupa. Setiap kegiatan 

belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

 

Pengembangan proses pembelajaran di dalam kelas dilakukan 

melalui kegiatan belajar yang mengembangkan nilai-nilai tertentu 

seperti disiplin, jujur, dan kerja keras. Pengembangan nilai peduli 

lingkungan dapat dilakukan dengan pengkondisian di dalam kelas 

agar siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai 

tersebut. 

b) Sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti 
seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga 
administrasi di sekolah itu, dirancang sekolah sejak awal 
tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender 
Akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian 
dari budaya sekolah.  

 

Pengembangan karakter peduli lingkungan yang dilakukan 

sekolah misalnya melalui program sekolah. Kegiatan-kegiatan yang 
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berhubungan dengan karakter tersebut untuk siswa lebih mendalami 

karakter peduli lingkungan tersebut. 

2. Kesehatan Lingkungan 

a. Pengertian Kesehatan Lingkungan 

Peduli lingkungan dipahami sebagai sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, 

dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang 

sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di 

luar kesehatan itu sendiri. 

Sumantri (2013:4-5) menjelaskan bahwa: 

Ilmu kesehatan lingkungan ialah ilmu multidisipliner yang 
mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok 
manusia atau masyarakat dan bebagai perubahan komponen 
lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan 
gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya 
untuk penanggulangan dan pencegahannya. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 (Eka, 

2010:2) menjelaskan bahwa: 

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mepengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. 

 

Membiasakan diri menjaga kebersihan, kebiasaan bersih sudah 

ditanamkan sejak usia dini, maka ketika dewasa akan bertingkah laku 

sesuai dengan norma kebersihan. Kebersihan lingkungan tempat tinggal 

mencangkup halaman yang asri dan bersih, ada tempat pmbuangan air 

limbah, vertilisasi untuk pertukaran udara. 
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World Health Organization (WHO) (Hikmawati, 2003:6) 

menjelaskan bahwa: 

Kesehatan lingkungan merupakan Ilmu dan keterampilan yang 

memusatkan perhatianya pada usaha pengendalian semua faktor 

yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan 

menimbulkan hal-hal yang merugikan perkembangan fisiknya, 

kesehatanya atau kelangsungan hidupnya. 

 

Berdasarkan pada pembahasan bahwa kesehatan lingkungan 

adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup sehat, dimana hal-hal 

tersebut sudah melekat menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh 

seseorang. Pendidikan lingkungan juga sangat penting, pendidikan yang 

mengajarkan siswa untuk mengenal lingkungan dan bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran lingkungan. Pendidikan lingkungan akan lebih 

baik diterapkan sejak sekolah dasar karena melatih siswa sejak dini 

untuk peduli terhadap lingkungan. Penanaman sikap peduli lingkungan 

di sekolah dasar lebih mudah dibentuk karena karakteristik anak seusia 

sekolah dasar salah satunya adalah masih mudah untuk dibentuk 

menjadi pribadi yang positif. 

b. Indikator Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah. 

Aspek yang akan dianalisis dari pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Locondong yaitu Implementasi pendidikan 

karakter peduli lingkungan, faktor pendukung dan penghambat sekolah 

dalam pendidikan karakter peduli lingkungan, dan mengetahui  

pelaksananaan lomba sekolah sehat di SD Negeri Locondong, sebagai 

berikut : 

 Implementasi Pendidikan Karakter…, Anugrah Paraswati , FKIP, UMP, 2017 



22 

 

 

1) Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan  

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:15) mengungkapkan 

bahwa: 

a) Pengembangan Kurikulum Sekolah 

(1) Program Pengembangan Diri 

Program pengembangan diri, perencanaan, dan 

pelaksanaan pendididikan budaya dan karakter bangsa 

dilakukan melalui pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari 

di sekolah melalui hal-hal berikut. 

(a) Kegiatan rutin sekolah 

(b) Kegiatan spontan 

(c) Keteladanan 

(d) Pengkondisian 

(2) Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran 

(3) Budaya Sekolah 

b) Pendekatan Pengembangan Proses Pembelajaran 

(1) Kelas  

(2) Sekolah 

 

c) Kesehatan Lingkungan Sekolah 

Arif Sumantri (2013:5) menyatakan ilmu kesehatan 

lingkungan adalah : 

Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisipliner yang 

mempelajari dinamika hubungan interaktif antara 

sekelompok manusia atau masyarakat dan berbagai 

perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang 

diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada 

masyarakat dan mempelajari upaya untuk penanggulangan 

dan pencegahannya. 

 

Pendidikan menjadi salah satu jalan untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat akan membantu 

menciptakan keadaan yang kondusif bagi proses pembelajaran di 

sekolah sebagai berikut : 
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a) Kantin/warung 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 

Sekolah sebagai berikut : 

Kantin/warung sekolah, kantin/warung sekolah selalu 

mengutamakan kebersihan dan kesehatan dari makanan 

yang dijual untuk dikonsumsi oleh siswa. 

 

Kantin sekolah merupakan salah satu bangunan di sekolah 

yang digunakan sebagai tempat makan. Hendaknya setiap sekolah 

memiliki kantin sekolah sendiri, sehingga memudahkan warga 

sekolah saat istirahat.  

Nababan, H (2012:3) menyatakan bahwa kantin sekolah 

adalah tempat di sekolah di mana segenap warga sekolah 

dapat membeli panganan jajan, baik berupa pangan siap saji 

maupun pangan olahan. Lebih lanjut Nuraida. L, dkk., 

(2011:10) mengatakan bahwa kantin sekolah merupakan 

salah satu tempat jajan anak sekolah selain penjaja makanan 

jajanan di luar sekolah. 

 

Kantin sekolah memiliki peranan penting dalam 

mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan 

perilaku makan siswa sehari-hari melalui penyediaan makanan 

jajanan di sekolah. 

b) Usaha Kesehatan Sekolah 

Fungsi sekolah selain untuk tempat belajar, juga menjadi 

penularan berbagai penyakit jika tidak dikelola dengan baik, anak 

usia sekolah juga merupakan usia rawan terserang penyakit. Salah 
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satu penanggulangannya yaitu dengan adanya program usaha 

kesehata sekolah.  

Nurhasanah (2012:60) Usaha kesehatan sekolah adalah 

salah satu program yang dibuat untuk meningkatkan derajat 

kesehatan melalui pendidikan secara terpadu. UKS 

bertujuan memberikan informasi tentang bagaimana cara 

berperilaku hidup sehat dan menerapkannya dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

 

c) Kegiatan Lingkungan Hidup 

Lingkungan dan manusia adalah dua unsur yang saling 

terkait dan tak terpisahkan. Keberadaan manusia selalu 

berhubungan dengan lingkungannya. 

Pratomo, Suko dan Lyli, Barlia (2006:5-6) menjelaskan 

bahwa : 

Pendidikan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya keadaan, dan mahluk hidup, termasuk 

manusia dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk 

hidup lain. 

 

Kegiatan lingkungan hidup yang dilaksanakan di sekolah 

dapat membantu siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan, 

dimana dalam kegiatannya melibatkan siswa. Pendidikan karakter 

peduli lingkungan yang diterapkan sejak dini dan secara langsung 

mempengaruhi kebiasaan siswa dalam kesehariannya. 

d) Fasilitas Sanitasi 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 

Sekolah sebagai berikut: 

 Implementasi Pendidikan Karakter…, Anugrah Paraswati , FKIP, UMP, 2017 



25 

 

 

Fasilitas Sanitasi, sanitasi sekolah meliputi pengelolaan 

toilet, pengelolaan sarana pembuangan air limbah, 

pengelolaan saran pembuangan sampah. 

 

Fasilitas sanitasi yang disediakan sekolah membantu siswa 

dalam seluruh kegiatan disekolahnya. Adanya fasilitas 

pembuangan sampah di setiap sudut ruangan membantu siswa 

dan seluruh warga sekolah untuk selalu membuang sampah pada 

tempatnya, toilet yang bersih dan nyaman, tersedianya tempat 

cuci tangan sehingga mengajarkan untuk selalu hidup sehat setiap 

hari.   

e) Kebersihan Lingkungan 

Lingkungan yang sehat dapat meningkatkan kesehatan 

seluruh warga sekolah, juga untuk kenyamanan hidup dan 

meningkatkan semangat belajar. Di lingkungan sekolah yang 

sehat, siswa dapat belajar dengan tenang. Oleh karena itu, kita 

harus dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan 

sehat.  

World Health Organization (WHO) (Hikmawati, 2003:6) 

menjelaskan bahwa: 

Kesehatan lingkungan merupakan Ilmu dan keterampilan 

yang memusatkan perhatianya pada usaha pengendalian 

semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang 

diperkirakan menimbulkan hal-hal yang merugikan 

perkembangan fisiknya, kesehatanya atau kelangsungan 

hidupnya. 

 

Sekolah merupakan lingkungan khusus, di mana 

sekelompok siswa-siswa pada usia sekolah berkumpul pada jam-

jam tertentu dan hari-hari tertentu. Siswa bergaul antar 
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sesamanya, belajar bersama-sama dan bermain bersama-sama. 

Sekolah merupakan tempat siswa untuk tumbuh dan berkembang 

siswa. Sebagai suatu lingkungan yang dalam jangka waktu 

tertentu ditempati oleh sejumlah siswa, maka secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan kesehatan siswa tersebut. 

f) Bebas Asap Rokok 

Realisasi program kesehatan lingkungan sekolah, salah 

satunya yaitu bebas asap rokok. Menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik IndonesiaTahun 2006, tata laksana kesehatan 

lingkungan sekolah meliputi : 

Terdapat larangan dan himbauan untuk tidak merokok di 

lingkungan sekolah. 

 

Berdasarkan kajian teori diatas, penanaman pendidikan 

karakter peduli lingkungan di sekolah dapat dilaksanakan melalui 

pengembangan kurikulum sekolah, pengembangan proses 

pembelajaran, dan kegiatan kesehatan lingkungan sekolah.  

2) Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat. 

 Pelaksanaan Lomba sekolah sehat di SD locondong 

merupakan bentuk implementasi pendidikan karakter sekolah sehat. 

Mendorong pengimplementasian pengetahuan, pembiasaan dan 

penanaman pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 
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 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah 

Sehat Pasal 1 no 2 menjelaskan bahwa : 

Sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, rindang, 

aman, dan nyaman, peserta didiknya sehat, aktif dan bugar, 

serta berperilaku hidup bersih dan sehat. 

 

 Dalam pelaksanaan lomba sekolah sehat kriteria yang dinilai 

bukan hanya kesehatan fisik seperti sarana dan prasarana namun 

pola perilaku siswa juga masuk dalam penilaian seperti hubungan 

siswa dengan lingkungan, hubungan siswa dengan guru, serta 

hubungan siswa dengan seluruh warga sekolah. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Somwaru, Lalieta (2016) di Sumawa, dalam Journal of Science and 
Technology, DOI 10.1186/s40552-016-0023-6 dengan judul “The Green 
School: a sustainable approach towards environmental education: Case 
study”. Berisi tentang The main objective of the Green School is to create 
a community in which we approach our Biodiversity in a sustainable and 
safe way. This is achieved by positively influencing the behavior of 
children towards our environment, focusing on the subjects Biodiversity 
(school gardens and endangered species), Waste (reduce, reuse and 
recycle), Water and Energy. Via the project all schools are provided with 
the necessary training, information and materials. Of the 333 primary 
schools registered in Suriname, 286 have officially and successfully been 
nominated ‘Green Schools. The focus of this project is to teach children 
about the environment in a positive and practical way, hereby stimulating 
interaction. 

 

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa sekolah hijau merupakan 

program yang bagus untuk dilaksanakan di sekolah. Untuk mempengaruhi 

perilaku siswa terhadap lingkungan, untuk mengajarkan siswa tentang 

lingkungan dalam cara yang positif dan praktis. Dengan adanya sekolah 
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hijau siswa dapat belajar untuk bekerja sama dalam kelompok dan dengan 

demikian bersosialisasi. 

2. Arifin, Syamsul, dkk (2015) di Kalimantan, dalam Journal of Applied 
Sciences, Volume 03-Issue 03, June 2015 dengan judul “Cultural Study on 
the Behavior of Clean and Healthy in Order of Household in Order to 
Increase Health Status in South Kalimantan”.Berisi tentang The factors 
that lead that public health problem is the application of clean and healthy 
living behaviors indicators are not yet supported. That indicators can not 
be applied because of cultural factors can be seen from the behavior of 
daily living or associated with beliefs, myths, or hereditary tradition 
postscript does not match / contrast with the health rules that hinder the 
development of health programs run by the government as well as the 
impact on the decline in health status. This study aimed to assess the 
implementation, explaining and analyze the relationship between cultural 
factors by implementing of clean and healthy living behavior in household 
order. This study used quantitative methods to design an analytic 
observational study with cross-sectional approach. 

 
Berdasarkan penelitian tersebut bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan masalah kesehatan adalah penerapan perilaku hidup bersih 

dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat tidak dapat diterapkan karena 

faktor budaya dapat dilihat dari perilaku hidup sehari-hari atau 

berhubungan dengan keyakinan, mitos, atau keturunan tradisi postscript 

tidak cocok. Bertujuan untuk menilai pelaksanaan, menjelaskan dan 

menganalisis hubungan antara faktor budaya dengan menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

3. Sholihah, Qomariyatus (2014) Barito Kuala, dalam Journal of Applied 

Environmental and Biological Sciences, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 

4(7)152-156, June 7, 2014 dengan judul “Effect of Household Life 

Behavior to Clean and Healthy Life in District Marabahan, Barito Kuala” 

berisi tentang The purpose of this study was to determine the effects of 

aapplication of clean and healthy behavior in household in order to live 

healthy and happy in district Marabahan, Barito Kuala Regency. The 

method used in this study was a descriptive cross sectional analytic 

approach.  
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Perilaku hidup bersih dan sehat di lungkungan sangat penting, baik 

di dalam masyarakat maupun di sekolah. Dalam menjaga kesehatan tubuh 

dan lingkungan, apalagi dalam sekolah tempat dimana siswa menuntut 

ilmu maka lingkungan yang bersih dan sehat menjadi hal utama agar 

proses belajar mengajar menjadi nyaman.  

4. Ellen Landriany (2014) dalam penelitianya tentang “Implementasi 

Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan 

Hidup di SMA Kota Malang”. Dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kebijakan lingkungan hidup di sekolah sudah 

dituangkan dalam surat keputusan dan terintegrasi dalam masing-masing 

mata pelajaran. Kemudian mensosialisasikan beberapa kegiatanutama 

dengan pendekatan pada siswa guna mendapatkan dukungan yang 

sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah 

tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan. 

 

Setelah mengkaji penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan lingkungan sekolah sehat memiliki peran yang penting dalam 

kebiasaan sehari-hari dan kehidupan siswa dalam berperilaku. Penelitian 

yang akan dilaksanakan ini mencoba menggali lebih dalam mengenai 

implementasi, peran guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah serta 

kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 

lingkungan bersih dan sehat disekolah sehat, sehingga peneliti menjadikan 

hal tersebut sebagai dasar-dasar untuk menyusun instrument penelitian. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi lingkungan pendidikan, 

sedangkan keadaan lingkungan dipengaruhi oleh hasil pendidikan itu sendiri, 

pendidikan karakter peduli lingkungan suatu sikap yang perlu di terapkan 

sejak dini. Di SD Negeri Locondong yang sudah meraih juara sekolah sehat 

tingkat nasional sudah menerapkan sikap peduli lingkungan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan, yang kelak akan 

menjadi kebiasaan siswa. Indikator keberhasilan dari sekolah sehat yaitu 
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Guru: 
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kebersihan lingkungan, kesehatan siswa, dan perilaku hidup sehat. Sikap 

peduli lingkungan juga berkaitan dengan kesehatan, karena lingkungan yang 

bersih akan nyaman ditempat tinggali dan menghindarkan dari berbagai 

penyakit. Di sekolah dasar tersebut kebersihan dan kerapian selalu dijaga 

dengan baik.  

Untuk melaksanakan program tersebut adanya beberapa faktor 

penghambat menjadi hal yang perlu di fikirkan penyelesaiannya. Dalam 

mengimplementasikan hal tersebut perlunya kerja sama dari kepala sekolah, 

guru, siswa dan masyarakat sekitar. Program yang telah diputuskan oleh 

kepala sekolah harus mampu direalisasikan melalui guru kelas untuk 

memperkenalkan kepada siswa, pendidikan peduli lingkungan dapat 

dilaksanakan antara lain melalui pengembangan kurikulum sekolah berupa 

program pengembangan diri, penerapan di dalam mata pelajaran atau budaya 

di sekolah.  

Selain itu pendidikan karakter peduli lingkungan juga dapat 

dilaksanakan melalui proses pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli lingkungan juga dilengkapi dengan pengembangan kesehatan 

lingkungan sekolah yang mencakup berbagai aspek di sekolah mulai dari 

bangunan sekolah, kantin, kegiatan UKS, sekolah bebas jentik nyamuk, 

kegiatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan aksi kebersihan.  
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