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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan hakekatnya untuk membentuk karakter suatu bangsa. Hal ini 

tertuang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan 

upaya pendidikan karakter di Indonesia yang terdapat pada Undang-undang 

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU Sisdiknas). Pasal 3 UU Sisdiknas (Hakim, 2014:151)  menyebutkan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan diselenggarakan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter 

peserta didik. Hal ini berkaitan dengan penanaman karakter peserta didik 

sehingga mampu berinteraksi, bersikap, dan bersaing dengan baik. 

Implementasi pembentukan karakter melalui pendidikan karakter dimulai 

dari lingkungan anak, salah satunya lingkungan sekolah. Wiyani (2018:70) 

menjelaskan bahwa sekolah sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab 

terhadap pembentukan karakter anak (character building). Pendidikan karakter 

di sekolah untuk pengembangan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran 

baik, dan berperilaku baik. Jadi, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai 

cara untuk mempertahankan dan memperbaiki perilaku individu menjadi lebih 

baik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 
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Permasalahan karakter peserta didik di lingkungan sekolah menjadi 

tanggung jawab warga sekolah di antaranya guru dan kepala sekolah. 

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri Kedondong terdapat beberapa 

peserta didik yang masih sering membuang sampah sembarangan. Hal ini tentu 

akan menimbulkan kerusakan pada kelestarian dan keindahan lingkungan 

sekolah. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekolah menunjukkan 

kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan.  

Kesadaran kepedulian warga sekolah diawali dari lingkungan. Muslich 

(2011:210) menegaskan bahwa kesadaran pelajar bahkan kaum terdidik untuk 

menjaga dan memelihara lingkungan dirasakan masih rendah. Membangun 

kesadaran terhadap lingkungan erat kaitannya dengan membangun budaya atau 

karakter itu sendiri. Artinya, diperlukan waktu cukup lama disertai konsistensi 

para pembuat kebijakan dan pelaksana di bawahnya untuk menjadikan budaya 

cinta lingkungan menjadi karakter sebuah bangsa. 

Perlunya pendidikan karakter peduli lingkungan tidak lain untuk menjaga 

kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan demi kebaikan peserta didik 

di masa mendatang. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Thabrani (Sumantri, 2013:286) memberikan pengertian 

bahwa manusia tidak boleh kikir untuk membiayai diri dan lingkungan secara 

wajar untuk menjaga kebersihan agar kesehatan diri dan keluarga/ masyarakat 

kita terpelihara. 
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Sekolah sebagai lingkungan yang dapat menanamkan pendidikan 

karakter, salah satunya karakter peduli lingkungan. Membiasakan memelihara 

kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah dapat ditanamkan pada peserta 

didik agar memiliki karakter yang baik dan sehat. Kebiasaan menjaga 

kebersihan tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, namun juga guru, kepala 

sekolah maupun warga sekolah lainnya di lingkungan sekolah. Seluruh 

komponen sekolah saling bekerjasama agar dapat menjaga kelestarian dan 

mengurangi kerusakan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan terawat akan 

membuat semua orang yang berada di lingkungan tersebut menjadi sehat dan 

nyaman. 

Observasi dan wawancara awal di SD Negeri Kedondong diperoleh 

informasi bahwa sekolah telah berusaha menjaga kelestarian lingkungan 

dengan melakukan penataan dan penghijauan lingkungan. Diketahui juga 

bahwa SD tersebut pernah menjadi juara dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat 

Karesidenan Barlingmascap (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan 

Cilacap) tahun 2014.  Hal itu bisa dilihat dari lingkungan sekolah yang indah, 

bersih, dan terawat. 

SD Negeri Kedondong terkenal dengan lingkungannya yang sangat asri. 

Terbukti bahwa seisi lingkungan sekolah dipenuhi dengan tanaman-tanaman 

hijau yang sangat indah dan sejuk. Banyak juga tanaman bunga, buah, dan 

sayur serta terdapat beberapa hewan yang dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran seperti ayam dan ikan, serta adanya replika satwa. Sekolah telah 
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membuat biopori dan tempat/ alat pengelolaan sampah, serta maju dalam 

lomba sanitasi. Usaha maupun kerja sama dilakukan oleh kepala sekolah, guru, 

peserta didik, dan warga sekolah lainnya dalam menanamkan nilai karakter 

peduli lingkungan. 

Sekolah tersebut termasuk SD inti dan sebagai Gugus Adiwiyata yang 

memiliki kelebihan fisik, sarana dan prasarana, manajemen maupun 

prestasinya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kedondong terdapat hal-hal 

yang dinilai dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2014, 

sebagian dari hal-hal tersebut antara lain penilaian terhadap sekolah dan peserta 

didik. Penilaian terhadap sekolah terdapat beberapa aspek yang dinilai, seperti 

kebersihan sarana prasarana kelas, ruang guru, kantin, toilet, air bersih, tempat 

cuci tangan, tempat ibadah, kondisi tempat sampah (plastik, daun, kertas), dan 

UKS. Penilaian terhadap perilaku kesehatan peserta didik, di antaranya 

pengetahuan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti kesehatan gigi, 

kegiatan rutin jum‟at bersih, dan perawatan halaman kelas.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis 

penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di SD Negeri Kedondong. 

Perlunya penelitian ini untuk mengembangkan sekolah dalam menanamkan 

pendidikan karakter peduli lingkungan. Penelitian ini berbentuk penelitian 

kualitatif dengan judul “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan di SD Negeri Kedondong”. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang dilakukan adalah menganalisis melalui kurikulum, 

proses penanaman, implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat 

dari indikator-indikator karakter peduli lingkungan yang harus dicapai sekolah 

dan peserta didik di SD Negeri Kedondong. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian, maka inti rumusan permasalahan yang harus 

ditemukan jawabannya dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kurikulum pendidikan karakter peduli lingkungan di SD Negeri 

Kedondong? 

2. Bagaimana proses penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di SD 

Negeri Kedondong? 

3. Bagaimana implementasi penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan 

di SD Negeri Kedondong? 

4. Apa saja faktor pendukung penanaman pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Kedondong? 

5. Apa saja faktor penghambat penanaman pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Kedondong? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kurikulum pendidikan karakter peduli lingkungan di SD 

Negeri Kedondong. 
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2. Mengetahui proses penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di 

SD Negeri Kedondong. 

3. Mengetahui implementasi penanaman pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Kedondong. 

4. Mengetahui faktor pendukung penanaman pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Kedondong. 

5. Mengetahui faktor penghambat penanaman pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Kedondong. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat positif baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun 

manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan masukan dalam 

pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Warga sekolah 

Menambah wawasan bagi guru, kepala sekolah, dan warga 

sekolah lainnya dalam membiasakan diri menanamkan karakter peduli 

lingkungan pada peserta didik. 
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b. Bagi Peserta Didik 

Menerapkan sikap dan perilaku yang baik bagi diri sendiri dan 

lingkungannya dengan karakter peduli terhadap lingkungan untuk 

kebaikan kehidupannya di masa mendatang. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan menanamkan jiwa peduli 

lingkungan pada diri dan lingkungan sekitar. 
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