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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter di Sekolah 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan kompetensi peserta didik. Pendidikan menurut 

Hakim (2014:153) adalah proses pewarisan budaya dan karakter 

bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya 

dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

bangsa di masa mendatang.  

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan 

upaya pendidikan karakter di Indonesia 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 
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karakter peserta didik. Hal ini berkaitan dengan penanaman karakter 

peserta didik sehingga mampu berinteraksi, bersikap, dan bersaing 

dengan baik. 

Karakter sebagai akhlak yang dibangun dari hubungan manusia 

dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Hakim 

(2013:153) menjelaskan bahwa:  

karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 

yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.  

 

Nilai-nilai karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional 

(Fathurrohman, 2017:19) meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

Nilai-nilai karakter tersebut terdapat pada pendidikan formal di 

sekolah dan dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui 

pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter menurut Muslich (2011:84) adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Semua komponen 

(stakeholders) dalam pendidikan karakter di sekolah harus dilibatkan, 

termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, 
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penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan 

sarana dan prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan 

lingkungan sekolah.  

Berdasarkan teori tersebut, pendidikan sebagai proses untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter di sekolah 

merupakan pendidikan untuk membentuk watak atau akhlak yang 

terintegrasi dalam 18 nilai-nilai karakter melalui pembelajaran 

maupun kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini 

berarti sekolah mendukung pengembangan karakter peserta didik 

dengan melibatkan seluruh komponen di lingkungan sekolah. 

b. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter tidak lain untuk membentuk karakter 

suatu bangsa. Fungsi pendidikan karakter menurut Fathurrohman, dkk 

(2017:97) adalah: 

1) Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk 

menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah 

memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter dan 

karakter bangsa. 

2) Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggungjawab dalam pengembangan potensi peserta 

didik yang lebih bermartabat.  

3) Penyaring: untuk menyaring karakter-karakter bangsa sendiri 

dan karakter bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

karakter dan karakter bangsa.  

 

Fungsi lain pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan 

Nasional (Salahudin, 2013:105) adalah: 
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1) Pengembangan potensi dasar, agar “berhati, berpikiran, 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. 

  

Dengan demikian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

fungsi pendidikan karakter sebagai pengembangan, perbaikan, dan 

penyaring budaya baik dalam hati, pemikiran, perilaku, dan kebiasaan 

yang mengarah pada pembentukan karakter warga sekolah terutama 

peserta didik. 

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya untuk mewujudkan 

peserta didik atau manusia yang berkarakter (akhlak mulia). Muslich 

(2011:81) menjelaskan bahwa: 

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, terpadu, dan seimbang.  

 

Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu 

secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari. Pada tingkat institusi, pendidikan karakter mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut dimata masyarakat 

luas. 
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Pada prinsipnya, tujuan pendidikan karakter harus selaras dengan 

tujuan yang menjadi landasan dan dasar pendidikan. Adapun tujuan 

pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional 

(Salahudin, 2013:110) adalah mengembangkan karakter peserta didik 

agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Dengan demikian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan karakter adalah mencapai pembentukan karakter 

melalui nilai-nilai baik seperti peduli terhadap lingkungan  yang 

diharapkan dapat dimiliki peserta didik maupun warga sekolah lainnya 

untuk kehidupannya menjadi lebih baik. 

d. Karakter Peduli Lingkungan 

Karakter peduli lingkungan sebagai salah satu nilai karakter dan 

menjadi hal penting dalam mengembangkan hidup bersih dan sehat 

dengan cara memelihara lingkungan sekolah. Peduli lingkungan 

menurut Yaumi (2016:60) adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya 

dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi, misalnya: menanam pohon, membuang 

sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 

Kesadaran peduli lingkungan yang dimiliki setiap manusia harus 

terus ditumbuh kembangkan karena sikap peduli lingkungan dapat 

mempengaruhi baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Pengertian 

lain tentang peduli lingkungan menurut Yaumi (2016:111) adalah 

suatu sikap keteladanan yang bertujuan untuk mewujudkan 
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keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan 

lingkungan hidup, menciptakan insan lingkungan hidup yang memiliki 

sikap dan tindakan melindungi lingkungan hidup. 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter peduli 

lingkungan merupakan watak dan tindakan yang harus dimiliki setiap 

individu untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan lingkungan 

hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup, serta memperbaiki 

kerusakan yang sudah terjadi. 

e. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah 

Pendidikan karakter awalnya akan dijadikan sebagai sebuah mata 

pelajaran. Jika hal ini terjadi, akan ada tambahan mata pelajaran bagi 

peserta didik. Wiyani (2018:104) menegaskan bahwa tidak menutup 

kemungkinan pendidikan karakter dijadikan mata pelajaran akan 

menjadi tambahan beban bagi peserta didik, mengingat kurikulum di 

Indonesia menghendaki agar peserta didik menguasai lebih dari tujuh 

mata pelajaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan karakter di 

sekolah tidak dimasukkan sebagai sebuah mata pelajaran 

Pendidikan karakter peduli lingkungan dapat dilaksanakan di 

sekolah dasar sebagai wadah untuk warga sekolah dalam menanamkan 

pendidikan karakter peduli lingkungan. Marshall, Caldwell, and Foster 

(Agboola, 2012:165) mengatakan: 

....rather than being a „bag of virtues designed to control student 

behavior, integrated character education is a school and 

community process for educating the whole child in a healthy, 

caring environment. 
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Maksudnya bahwa sekolah sebetulnya menjadi sebuah wadah 

yang baik untuk mengendalikan perilaku siswa, pendidikan karakter 

adalah integrasi proses masyarakat untuk mendidik seluruh anak 

dalam keadaan sehat dan peduli lingkungan. 

Teori di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter tidak 

dimasukan sebagai sebuah mata pelajaran. Pendidikan karakter peduli 

lingkungan di sekolah adalah kepedulian peserta didik di lingkungan 

sekolah untuk memberikan pengalaman baik bagi tumbuh 

kembangnya karakter peserta didik seperti yang diharapkan. 

f. Tinjauan Kurikulum Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di 

Sekolah 

Perencanaan dan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter 

dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk 

diterapkan pada peserta didik dalam pengembangan kurikulum 

sekolah dan proses pembelajaran yang terintegrasi dalam semua mata 

pelajaran. 

1) Kurikulum Sekolah 

Pendidikan karakter dalam pengembangan kurikulum sekolah 

dapat dilakukan melalui pengembangan diri pada kegiatan sehari-

hari, menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010:15-17) 

pengembangan kurikulum sekolah di antaranya sebagai berikut: 

a) Kegiatan rutin sekolah. Kegiatan rutin merupakan 

kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini 

seperti pemeriksaan kebersihan secara rutin.  
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b) Kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan 

yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru atau 

tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya 

perbuatan tertentu (bisa perilaku baik atau yang kurang 

baik) dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat 

itu juga. Misalnya, pujian untuk hal baik atau teguran 

bagi peserta didik yang membuang sampah tidak pada 

tempatnya. 

c) Keteladanan. Keteladanan adalah perilaku atau sikap 

guru dan tenaga kependidikan lain dalam memberi 

contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga 

diharapkan dapat menjadi panutan bagi peserta didik 

untuk mencontohnya sesuai nilai-nilai karakter. 

d) Pengkondisian. Sekolah memerlukan pengkondisian 

berupa situasi dan pengembangan nilai-nilai 

pembentukan karakter melalui sarana yang memadai dan 

mendukung. Misalnya toilet yang selalu bersih, bak 

sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, 

sekolah terlihat rapi dan lain-lain. 

 

2) Proses Pembelajaran 

Penanaman pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

harus memiliki indikator yang jelas dan terintegrasi dengan semua 

mata pelajaran. Sekolah yang berbasis lingkungan diharapkan 

dapat menanamkan karakter peduli lingkungan. Pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan dapat dilakukan dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disiapkan 

oleh setiap guru. 

Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa 

menggunakan pendekatan proses belajar peserta didik secara aktif 

dan berpusat pada anak. Kementerian Pendidikan Nasional 

(2010:20-21) menjelaskan pelaksanaan pendidikan budaya dan 
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karakter bangsa, salah satunya peduli lingkungan yang 

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. 

b) Sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti 

seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga 

administrasi di sekolah itu. Sekolah merancang sejak 

awal tahun pelajaran dan dimasukan ke dalam kalender 

akademik serta dilakukan sehari-hari sebagai bagian 

dari budaya sekolah. 

 

Pengenalan dan penginternalisasian nilai-nilai karakter ke 

dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses 

pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar 

kelas pada semua mata pelajaran. Hal ini dijelaskan 

Fathurrohman, dkk (2017:149) bahwa pada dasarnya kegiatan 

pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai 

materi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta 

didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-

nilai karakter dan menjadikannya perilaku. 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan  karakter peduli lingkungan dapat ditanamkan pada 

peserta didik melalui pengembangan kurikulum sekolah dan 

proses pembelajaran yang kondusif. Hal tersebut diharapkan 

dapat memperbaiki mutu sekolah, perilaku, dan kehidupan warga 

sekolah yang sehat, semangat, peduli dan mampu untuk terus 

berkembang. 
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g. Indikator Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah  

Pendidikan karakter di sekolah seperti peduli terhadap lingkungan 

memerlukan pembiasaan, karena karakter tidak terbentuk secara 

instan, tapi harus dilatih secara bertahap dan terus menerus. 

Fathurrrohman, dkk (2017:56) menjelaskan bahwa melalui metode 

pembiasaan bagi perbaikan dan pembentukan kepribadian yang 

dilakukan sejak dini akan berdampak besar terhadap kepribadian anak 

ketika mereka telah dewasa. 

Setiap sekolah harus mampu menanamkan dan 

mengimplementasikan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. 

Ada beberapa indikator yang harus dicapai oleh sekolah dalam rangka 

menerapkan pendidikan karakter peduli lingkungan menurut Pusat 

Pengembangan Kurikulum Kemdiknas (Fathurrohman dkk, 2017:191) 

berupa: 

1) Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan 

2) Menyediakan kamar mandi dan air bersih 

3) Pembiasaan hemat energi 

4) Membuat biopori di area sekolah 

5) Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik 

6) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik 

dan anorganik 

7) Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik 

8) Menyediakan peralatan kebersihan 

  

Adapun indikator-indikator karakter peduli lingkungan untuk 

peserta didik di sekolah dasar. Setelah dilakukan penanaman 

berdasarkan kurikulum dan proses pembelajaran, maka peserta didik 
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dapat mengimplementasikannya melalui indikator karakter peduli 

lingkungan. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum (2010:39)  indikator pada kelas I, II 

dan III di antaranya:  

1) Buang air besar dan kecil di WC 

2) Membuang sampah di tempatnya 

3) Membersihkan halaman sekolah 

4) Tidak memetik bunga di taman sekolah 

5) Tidak menginjak rumput di taman sekolah 

6) Menjaga kebersihan rumah 

Sedangkan indikator karakter peduli lingkungan pada kelas IV, V 

dan VI di antaranya: 

1) Membersihkan WC 

2) Membersihkan tempat sampah 

3) Membersihkan lingkungan sekolah 

4) Memperindah kelas dan sekolah dengan tanaman 

5) Ikut memelihara taman di halaman sekolah 

6) Ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan 

 

Berdasarkan kajian tersebut, pendidikan karakter peduli 

lingkungan di sekolah dasar dapat ditanamkan dan diterapkan melalui 

indikator-indikator karakter peduli lingkungan yang telah ditentukan 

Kemendiknas untuk dilaksanakan sekolah dan peserta didik mulai dari 

kelas I sampai kelas VI. Indikator sekolah dan peserta didik yang 

digunakan dalam penelitian ini di antaranya delapan indikator sekolah, 

enam indikator untuk peserta didik kelas II dan enam indikator untuk 

peserta didik kelas V. 
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2. Pendukung Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah 

a. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung terlaksanya 

kegiatan pendidikan, salah satunya dalam menanamkan pendidikan 

karakter. Sarana pendidikan menurut Mulyasa (2011:49) adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, 

seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, 

dan jalan menuju sekolah.  

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dapat menunjang 

kegiatan untuk menerapkan karakter melalui pembinaan ketaqwaan, 

keimanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan di sekolah. Berikut 

ini yang diperlukan untuk menanamkan pendidikan karakter peduli 

lingkungan menurut Fathurrohman, dkk (2017:177) di antaranya: 

1) Sekolah mempunyai lingkungan aman, bersih, sehat, rindang, 

kebun dan taman bunga yang indah, jauh dari polusi dan 

kebisingan serta bebas dari jaringan dan peredaran narkoba. 

2) Tempat wudhu, kamar mandi, dan WC yang terjaga 

kebersihannya menjadi tanggung jawab bagi semua warga 

sekolah untuk menjaganya. 

 

Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk pembiasaan dengan 

mengadakan berbagai fasilitas penunjang, salah satunya menyediakan 

berbagai peralatan kebersihan di setiap ruang kelas dan ruang lainnya. 
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Wiyani (2018:160) menyebutkan bahwa sekolah perlu menyediakan 

peralatan kebersihan seperti sapu, cikrak, sulak, tempat sampah, 

penghapus whiteboard, kain lap, tempat menaruh sepatu dan sandal, 

tempat menaruh helm, pewangi ruangan, serta tempat menaruh 

makanan di setiap kelas. 

Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 

dan memadai dalam proses pendidikan  juga perlu memanfaatkan 

kondisi lingkungan dengan baik untuk memaksimalkan 

pemanfaatannya. Sumantri (2013:75) menjelaskan bahwa 

pemanfaatan sampah dengan teknik pengolahan dapat menjadikan 

sampah sebagai bahan yang berguna, misalnya pembuatan kompos 

(komposter) dan biogas. 

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa adanya sarana dan 

prasarana yang memadai dan mendukung proses pendidikan karakter 

peduli lingkungan diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, 

rapi, dan indah serta kondisi yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun peserta didik untuk berada di sekolah. 

b. Peran Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah memberikan kontribusi atau sumbangan 

yang tidak sedikit dalam menanamkan jiwa peduli lingkungan melalui 

pembinaan lingkungan sekolah. Peserta didik telah mengetahui dan 

memahami bahwa buang sampah harus di tempatnya, buang air kecil 

atau air besar harus di WC sekolah, tetapi kalau di lingkungan sekolah 
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tidak ada tempat sampah atau WC sekolah, maka peserta didik akan 

membuang sampah di sembarang tempat.  

Lingkungan sekolah harus kondusif untuk perilaku hidup bersih 

dan sehat serta mempunyai fasilitas lingkungan yang mendukung 

perilaku tersebut. Adapun pembinaan lingkungan fisik sekolah sehat 

yang berkaitan dengan penanaman peduli lingkungan, menurut 

Notoatmodjo (2012:157) pembinaan lingkungan fisik sekolah 

meliputi: 

1) Penyediaan air bersih; 

2) Pemeliharaan penampungan air bersih; 

3) Pengadaan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah; 

4) Pengadaan dan pemeliharaan air limbah; 

5) Pemeliharaan WC/ jamban/ urinoir; 

6) Pemeliharaan kamar mandi; 

7) Pemeliharaan kebersihan dan kerapihan ruangan kelas, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang ibadah;  

8) Pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan kebun 

sekolah (termasuk penghijauan sekolah); 

9) Pengadaan dan pemeliharaan warung kantin sekolah;  

10) Pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah. 

Pembinaan lingkungan sekolah tidak terlepas dari peran warga 

sekolah dalam mendukung penanaman pendidikan karakter seperti 

kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Menurut Fathurrohman, dkk 

(2017:159) peranan kepala sekolah memelihara suasana sekolah tidak 

terbatas pada peserta didik saja, tetapi juga guru selama berada di 

lingkungan sekolah. Hal ini penting karena hanya kepala sekolah yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menasehati guru dalam 

pembentukan perilaku peserta didik di sekolah.  
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Pendidikan karakter yang diajarkan oleh guru di kelas merupakan 

dasar untuk berperilaku yang berbudi luhur, penerapannya di sekolah 

menjadi tugas setiap guru. Suasana di luar kelas lebih bebas, 

kesempatan peserta didik untuk berbuat lebih banyak, baik melalui 

kegiatan bermain ataupun berbuat sesuatu. Misalnya, seorang peserta 

didik sambil bermain membuang sampah tidak pada tempatnya, 

keadaan di luar kelas inilah yang perlu diperhatikan oleh semua guru. 

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran lingkungan 

sekolah yang baik dapat dilihat dari adanya pembinaan lingkungan 

fisik sekolah yang bersih, sehat, dan terawat. Hal tersebut tentu dapat 

terlaksana dengan adanya peran warga sekolah dalam penanaman 

karakter peduli lingkungan pada peserta didik. 

c. Pemeliharaan Lingkungan Sekolah 

Tugas pemeliharaan lingkungan sekolah termasuk prasarana 

pendidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dalam 

pelaksanannya kepala sekolah dapat mempercayakan kepada 

karyawan yang ditunjuk untuk memelihara, dalam arti menjaga dan 

mengawasi agar lingkungan sekolah tetap terawat baik dan bersih 

serta terhindar dari kerusakan-kerusakan. 

Nilai pendidikan karakter terutama peduli lingkungan juga harus 

ditanamkan kepada peserta didik, salah satunya merawat tumbuhan. 

Wiyani (2018:91) mengatakan bahwa manusia diperintahkan untuk 

mengobservasi perkembangan tumbuhan dan tidak diperbolehkan 

memanfaatkan tumbuhan dan buah-buahannya atau bagian yang 
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lainnya seperti akar dan batangnya secara berlebihan. Artinya kita 

harus merawat tumbuhan dan tidak merusak tumbuhan tersebut. 

Pemeliharaan lingkungan sekolah lainnya terutama pada sekolah 

yang berbasis lingkungan biasanya telah membuat lubang resapan 

biopori berupa lubang yang kemudian diisi dengan sampah organik. 

Kurniastuti (2016:66) mengemukakan manfaat biopori, di antaranya 

meningkatkan daya resap air, mencegah banjir, tempat pembuangan 

sampah organik, mengubah sampah organik menjadi kompos, 

mengatasi masalah genangan air, dan lain-lain. 

Kesadaran bagi seluruh warga sekolah untuk turut menjaga 

lingkungan sekolah juga perlu ditumbuhkan. Hartono (2011:276) 

menjelaskan bahwa warga sekolah ikut menjaga lingkungan sekolah 

dengan cara menyediakan tempat sampah, tempat pengumpulan 

sementara/ akhir di sekolah dan memberikan contoh kepada peserta 

didik untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. 

 Pemeriksaan kondisi lingkungan sekolah harus dilakukan 

sewaktu-waktu secara insidental. Berikut ini beberapa faktor 

bangunan yang penting untuk selalu diperiksa menurut Suryosubroto 

(2010:108) antara lain: 

1) Atap termasuk kerpus; 

2) Saluran atau talang air; 

3) Ternit; 

4) Pintu dan jendela; 

5) Keadaan lantai dan dinding, termasuk cat; 

6) Got saluran air; 

7) Kamar mandi dan WC sekolah. 
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Pemeliharaan halaman sekolah menurut Suryosubroto (2010:110) 

dapat meliputi pagar sekolah, taman, tempat upacara, dan mungkin 

pula lapangan olahraga milik sekolah. Biasanya setiap sekolah 

mempunyai seorang atau dua orang “tukang kebun” yang berstatus 

sebagai pegawai negeri. Tenaga inilah yang mestinya diserahi tugas 

untuk pemeliharaan halaman sekolah, di samping tugas yang lain 

termasuk memelihara bangunan. Tentu saja tidak hanya ia yang 

bertanggung jawab pemeliharaan itu, melainkan seluruh warga 

sekolah harus berpartisipasi dalam usaha pemeliharaan sekolah. 

Perlengkapan sekolah menurut Suryosubroto (2010:110) juga 

perlu pemeliharaan atau perawatan agar selalu dapat berfungsi untuk 

membantu proses pendidikan. Seluruh perlengkapan perlu diperiksa 

secara periodik maupun insidental agar dapat diketahui keadaannya. 

Apabila terjadi kerusakan-kerusakan perlengkapan sekolah dapat 

dilaporkan kepada kepala sekolah untuk perbaikan atau mengusulkan 

perbaikan atau mungkin pula mengusulkan ganti rugi perlengkapan 

yang rusak kepada atasan yang berwenang. 

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa adanya pemeliharaan 

lingkungan yang dilakukan warga sekolah dapat dilihat dari 

lingkungan sekolah yang bersih dan terawat baik bangunan, halaman 

sekolah, maupun perlengkapan sekolah. 
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d. Kebersihan Lingkungan Sekolah 

Kebersihan sekolah sangat penting untuk tumbuh kembang 

peserta didik yang dapat mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya 

di masa mendatang. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis 

yang diriwayatkan oleh Thabrani (Sumantri, 2013:286) mengatakan: 

Dari Abu Hurairah: Jagalah kebersihan dengan segala usaha yang 

mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di 

atas prinsip kebersihan. Dan tidak akan masuk surga, kecuali 

orang-orang yang bersih. (HR. Thabrani) 

 

Hadis tersebut 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. Wiyani (2018:90) juga menjelaskan bahwa menjaga 

kebersihan dapat diartikan sebagai sikap tidak mengotori dan tidak 

mencemari lingkungan di sekitarnya. Betapa pentingnya kebersihan 

lingkungan bagi umat manusia karena kebersihan dapat membuat 

manusia hidup sehat. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. menjadikan 

kebersihan sebagai cerminan keimanan seorang Muslim. 

Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat ditanamkan kepada 

peserta didik sejak kelas rendah seperti buang air besar dan kecil harus 

di WC. Hartono (2011:185) menjelaskan bahwa buang air kecil dan 

buang air besar harus di jamban karena untuk menjaga lingkungan 

tetap bersih, sehat dan tidak berbau; tidak mencemari sumber air yang 

ada di sekitar; dan tidak mengundang datangnya lalat, serangga lain, 

atau tikus yang dapat menularkan penyakit. 
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Sekolah juga memerlukan pengkondisian yang baik untuk 

menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan. Kurniawan 

(2017:115) mengemukakan bahwa pengembangan nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui pengkondisian terhadap sarana yang 

memadai dan mendukung, misalnya toilet yang bersih, bak sampah 

yang ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, dan lain-lain. 

Berdasarkan kajian teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah mulai ditanamkan pada 

peserta didik sejak masuk ke sekolah untuk menumbuhkan jiwa peduli 

lingkungan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama setiap warga 

sekolah. Selain itu, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

dapat menciptakan sekolah yang indah dan nyaman.  

e. Kesehatan Lingkungan Sekolah 

Kesehatan lingkungan sekolah dapat meningkatkan kualitas 

peserta didik, sebagaimana dalam Pasal 79 UU No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan yang menyatakan bahwa: 

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup 

sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 

berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

Sekolah mendukung kesehatan lingkungan untuk membantu 

menciptakan keadaan yang kondusif bagi proses pedidikan di sekolah 

dan membantu menanamkan karakter peduli lingkungan dengan 

meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun 
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beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata kesehatan 

lingkungan sekolah, sebagaimana dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia (2006:9-13) meliputi: 

1) Pemeliharaan Ruang dan Bangunan, kegiatan pembersihan 

ruangan dan bangunan meliputi intensitas pelaksanaan 

kebersihan, kegiatan pembersihan, penggunaan larutan dalam 

kegiatan kebersihan, dan pengecetan dinding apabila telah 

usam.  

2) Pencahayaan, pencahayaan cukup dan merata, serta adnya 

pencahayan tambahan jika ruangan dalam keadaan gelap. 

3) Ventilasi, ventilasi ruang untuk mendapatkan udara yang 

segar dan bersih. 

4) Fasilitas Sanitasi, sanitasi sekolah meliputi pengelolaan toilet 

(kamar mandi, WC, urinoir), pengelolaan sarana dan 

pembuangan air limbah, pengelolaan sarana pembuangan 

sampah. 

5) Kantin/ warung sekolah, kantin/ warung sekolah selalu 

mengutamakan kebersihan dan kesehatan dari makanan yang 

dijual untuk dikonsumsi oleh peserta didik. 

6) Bebas dari Jentik Nyamuk, lingkungan sekolah harus bebas 

dari jentik nyamuk. Sekolah mengupayakan program untuk 

membasmi dan mencegah tumbuhnya jentik nyamuk. 

7) Bebas Asap Rokok, terdapat larangan dan himbauan untuk 

tidak merokok di lingkungan sekolah. 

 

Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menjaga kesehatan lingkungan sekolah dilakukan warga sekolah 

melalui perilaku hidup bersih dan sehat yang didukung dengan 

fasilitas lingkungan yang memadai. Hal ini juga dapat meningkatkan 

kualitas peserta didik untuk selalu hidup sehat. 

3. Penghambat Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah 

Faktor penghambat atau kendala pada penanaman karakter terjadi 

karena adanya beberapa hal dalam pelaksanaan pendidikan. Fathurrohman, 

dkk (2017:161) menegaskan bahwa waktu yang tersedia untuk pendidikan 
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karakter di kelas sangat sedikit sekali, tidak mungkin dari waktu yang 

sedikit itu pembelajaran karakrer dapat dilakukan dengan sempurna 

walaupun menggunakan metode yang tepat, karena yang dipentingkan 

adalah penerapannya dalam perilaku di luar kelas, dalam keadaan yang 

wajar dan situasi yang lebih bebas.   

Kendala lain yang berkaitan dengan pendidikan karakter peduli 

lingkungan terdapat pada pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan 

lingkungan hidup biasanya dijadikan sebagai mata pelajaran mulok di 

sekolah. Maslikhah (2013:175) mengemukakan beberapa kendala dalam 

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup menuju pembangunan 

berkelanjutan antara lain:  

a. Rendahnya kepemilikan regulasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

b. Pelaksanaan beberapa program masih setengah hati, misalnya 

sekolah pemenang Adiwiyata masih menggunakan kurikulum 

integratif dan monolitik. 

c. Pemegang dan pemenang program sekolah peduli lingkungan 

hanya terbatas pada persoalan administrasi, sehingga tidak 

mengena pada hal akan esensi pentingnya pelaksanaan sekolah 

peduli lingkungan. 

d. Rendahnya dukungan tokoh penting masyarakat dari semua 

lapisan, dan 

e. Rendahnya partisipasi berbagai lapisan masyarakat karena 

kurangnya pemahaman terhadap persoalan pendidikan lingkungan 

yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa 

kendala dalam penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan pada 

peserta didik di antaranya pelaksanaan pendidikan karakter yang masih 

setengah hati, kurang tegasnya peraturan sekolah mengenai peduli 

lingkungan, rendahnya dukungan dari semua warga sekolah, rendahnya 
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partisipasi peserta didik karena kurangnya pemahaman terhadap 

permasalahan lingkungan hidup, dan kurangnya pemberian penghargaan 

bagi peserta didik yang melaksanakan peduli lingkungan dengan baik. 

4. Program Adiwiyata 

a. Pengertian dan Tujuan Adiwiyata 

Program Adiwiyata sebagai salah satu program kerjasama 

Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Tim Adiwiyata (2012:3) menjelaskan bahwa Adiwiyata 

mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal 

dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma 

serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan 

berkelanjutan. 

Program Adiwiyata dilaksanakan warga sekolah terutama peserta 

didik agar peduli terhadap lingkungan dan memiliki karakter yang 

baik. Tim Adiwiyata (2012:3) menjelaskan bahwa tujuan program 

Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui 

tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan kajian tersebut dapat diketahui bahwa program 

Adiwiyata adalah program yang diciptakan untuk mencapai cita-cita 

pembangunan berkelanjutan tentang lingkungan hidup di sekolah agar 

warga sekolah terutama peserta didik peduli terhadap lingkungan 

melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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b. Komponen Adiwiyata 

Komponen Adiwiyata ditetapkan menjadi 4 (empat) komponen 

program yang menjadi satu kesatuan dalam mencapai sekolah 

Adiwiyata. Keempat komponen tersebut menurut Tim Adiwiyata 

(2012:13-14) sebagai berikut: 

1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

Kebijakan berwawasan lingkungan dapat dicapai melalui 

penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah yang memuat upaya 

pelestarian fungsi lingkungan dan/ atau mencegah terjadinya 

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 

sarana dan prasarana terkait upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, antara lain: penyediaan air bersih, sarana 

pengelolaan sampah (3R), saluran air limbah/ drainase, 

penghijauan, green house, hutan sekolah, kantin ramah 

lingkungan, sarana hemat energi, dan lain-lain.  

Mengenai sarana pengelolaan sampah, Karwati (2014:286) 

menegaskan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 

dua hal, salah satunya yaitu pemilahan (memisahkan menjadi 

kelompok sampah organik dan non organik dan ditempatkan 

dalam wadah yang berbeda).  

Sekolah berwawasan lingkungan diusahakan untuk membuat 

saluran air limbah dengan baik, hal ini berkaitan dengan sanitasi 

sebagaimana yang dijelaskan Karwati (2014:276) bahwa dengan 
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sistem sanitasi yang baik maka seluruh warga sekolah akan dapat 

lebih tenang dalam mengadakan proses pembelajaran. Selain itu, 

diperlukan juga sistem sumur resapan air yang akan menghisap 

genangan air, karena genangan air bisa dipastikan akan membuat 

kesehatan peserta didik rawan. 

Efisiensi penggunaan energi, seperti air dan listrik juga  perlu 

diperhatikan. Efisien menurut Fathurrohman, dkk (2017:132) 

adalah membiasakan diri tidak hidup berlebih-lebihan dan semua 

kebutuhannya dipenuhi sesuai dengan keperluan dan tidak boros. 

Hal ini berkaitan dengan pembiasaan yang harus dilakukan warga 

sekolah sebagai salah satu bentuk peduli lingkungan. 

2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dengan 

menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas. 

Kurniawan (2017:121) menegaskan bahwa kepala sekolah dan 

pemerintah melakukan pengembangan sekolah yang berbasis 

pada kesatuan visi, misi, dan tujuan sekolah yang dijabarkan 

dalam program pendidikan dan diaplikasikan dalam bentuk 

muatan kurikulum serta kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 

Menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah 

lingkungan hidup dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga peserta didik melakukan proses perubahan perilaku yang 
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berbudaya lingkungan melalui upaya peningkatan pengetahuan, 

ketertarikan, dan menindaklanjuti pembelajaran dari guru dan 

akhirnya menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. 

3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatf 

Implementasi kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

menurut Tim Adiwiyata (2012:18) sebagai berikut: 

a) Warga sekolah melakukan kegiatan pemeliharaan 

gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: piket 

kebersihan kelas, Jum‟at bersih, lomba kebersihan kelas, 

kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas, 

dan lain-lain. 

b) Kegiatan warga sekolah yang memanfaatkan lahan dan 

fasilitas sekolah disesuaikan dengan penataan lahan dan 

penanaman pohon serta penempatan sarana pendukung 

lainnya (tempat parkir, taman, dan lain-lain). 

c) Kegiatan terkait dengan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pengomposan, 

tanaman toga, biopori, daur ulang, pertanian organik 

pada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, dokter 

kecil dan lain-lain. 

d) Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah melakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara 

lain: melakukan pengamatan lingkungan, lomba-lomba 

lingkungan, dan lain-lain. 

e) Kegiatan lingkungan hidup yang diprakarsai oleh pihak 

luar (instansi pemerintah, pihak swasta dan lembaga 

swadaya masyarakat) antara lain: penelitian lingkungan 

hidup, lomba sekolah sehat (UKS), lomba kebersihan 

sekolah, dan lainnya yang diikuti oleh warga sekolah 

baik secara kelompok maupun individu. 

f) Dukungan yang diberikan sekolah misalnya, bimbingan 

teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian 

organik dan lain-lain. 

 

4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

Implementasi pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan menurut Tim Adiwiyata (2012:20) sebagai berikut: 
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a) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk 

mengatasi persoalan lingkungan sekolah, antara lain: 

sumur resapan, biopori, tempat sampah terpisah, tempat 

daur ulang dan lain-lain. 

b) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana pendukung 

pembelajaran lingkungan hidup, antara lain: komposter 

untuk pengomposan, penghijauan, green house, kebun 

sekolah, kolam ikan dan lain-lain. 

c) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang ramah 

lingkungan hidup, antara lain: ruang memiliki 

pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami, 

pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan 

penghijauan. 

d) Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah antara 

lain: sarana air bersih, sarana WC/ jamban sekolah, 

sarana pengolah sampah (3R), saluran air limbah/ 

drainase.  

e) Penghematan penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, 

dan bahan lainnya secara efisien. 

f) Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ramah 

lingkungan dengan penyediaan tempat sampah terpisah, 

tempat pencucian dan saluran pembuangan. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

komponen Adiwiyata meliputi empat komponen yaitu kebijakan 

berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan indikator-

indikator yang harus dicapai sekolah dalam penanaman pendidikan 

karakter peduli lingkungan. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Maria del Carmen Conde & J. Samuel Sanchez (2010) yang 

berjudul “The School Curriculum And Environmental Education: A School 

Enviromental Audit Experience”. Hasil penelitiannya bahwa kurikulum 
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penghijauan dilakukan melalui motivasi, kebiasaan dan sikap peserta didik 

yang didukung dengan waktu, fasilitas dan pengakuan dari peserta didik. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu 

keduanya sama membahas tentang program peduli lingkungan yang 

didukung fasilitas dan kebiasaan peserta didik. Perbedaannya pada 

penelitian di atas yaitu lebih fokus membahas program penghijauan dan 

pendidikan lingkungan, sedangkan peneliti membahas tentang lingkungan 

sekolah dan cara menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan di 

SD Negeri Kedondong. 

2. Penelitian Amirul Mukminin Al-Anwari (2014) yang berjudul “Strategi 

Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Adiwiyata Mandiri”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembentukan karakter peduli 

lingkungan melalui kegiatan belajar mengajar, budaya sekolah, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan penguatan dari orang tua. Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu budaya sekolah yang meliputi 

kegiatan rutin, keteladanan, penciptaan kondisi yang sengaja dan perilaku 

peduli lingkungan siswa. Perbedaannya pada penelitian di atas yaitu adanya 

perbandingan strategi pembentukan karakter serta perilaku peduli 

lingkungan di SDN Tunjungsari 1 Malang dan SDN Tulungrejo 4 Batu, 

sedangkan peneliti menganalisis sekolah dalam penanaman pendidikan 

karakter peduli lingkungan pada peserta didik di SD Negeri Kedondong. 

3. Penelitian Rachana Manandhar Shrestha (2016) yang berjudul “A School 

Health Project can Uplift the Health Status of School Children in Nepal”. 
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proyek kesehatan di Nepal secara 

signifikan lebih baik melalui jasa kesehatan sekolah, fasilitas kebersihan, 

dan kegiatan praktek kebersihan. Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang dilaksanakan yaitu keduanya sama membahas kebersihan 

sekolah. Perbedaannya pada penelitian di atas yaitu lebih fokus membahas 

proyek kesehatan sekolah di Nepal, sedangkan peneliti akan membahas 

tentang lingkungan fisik sekolah dan cara menanamkan pendidikan 

karakter peduli lingkungan di SD Negeri Kedondong. 

4. Penelitian Anugrah Paraswati (2017) yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di SD Negeri Locondong sebagai 

Juara Sekolah Sehat Tingkat Nasional”. Hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa pendidikan karakter peduli lingkungan diterapkan dalam 

pengembangan kurikulum sekolah, proses pembelajaran, dan kesehatan 

lingkungan yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana. 

Persamaaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu 

keduanya sama membahas mengenai pendidikan karakter peduli 

lingkungan di sekolah dasar. Perbedaannya pada penelitian di atas yaitu 

upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menerapkan karakter peduli 

lingkungan di SD Negeri Locondong yang menjadi juara dalam Lomba 

Sekolah Sehat Tingkat Nasional secara lebih luas, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian mengenai analisis lingkungan fisik sekolah dan cara 

menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan di SD Negeri 

Kedondong. 
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C. Alur Berpikir 

Permasalahan karakter peduli lingkungan terjadi di SD Negeri Kedondong 

sebagai salah satu sekolah Adiwiyata. Oleh karena itu, peneliti ingin 

menganalisis penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan. Gambaran 

alur berpikir disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan alur berpikir tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dapat diteliti berdasarkan 

indikator-indikator karakter peduli lingkungan menurut Kementerian 

Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

(2010:39) yaitu indikator-indikator keberhasilan yang dicapai sekolah dan 

Kurikulum Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Permasalahan Karakter  

Peduli Lingkungan 

Indikator Sekolah Indikator Peserta Didik 

Proses Penanaman Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Menanamkan Pendidikan Karakter 

Peduli Lingkungan 

Gambar 2.1 Alur Berpikir 

Ananaalisis Penanaman Pendidikan..., Novica Dimar Azizah, FKIP UMP 2018



37 

 

peserta didik kelas II dan kelas V. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari 

kurikulum sekolah, proses penanaman, implementasi, faktor pendukung dan 

penghambat, sehingga peneliti dapat melihat ada atau tidaknya penanaman 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SD Negeri Kedondong sebagai 

sekolah Adiwiyata dan dapat dilihat dari lingkungannya yang asri dan indah. 

Perlunya pendidikan karakter peduli lingkungan tidak lain untuk menjaga 

kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan demi kebaikan peserta didik 

di masa mendatang.  
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