
i 
 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN 

SEKOLAH DI KELAS III MIMA IV SUKA BUMI  

BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam  

 

Oleh: 

 

                                                          NURFADILLA 

NPM. 1511100238 

 

 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

 

  
 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1441 H / 2020 M   



i 
 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN 

SEKOLAH DI KELAS III MIMA IV SUKA BUMI  

BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

Oleh: 

 

NURFADILLA 

NPM. 1511100238 

 

 

 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

 

 

 

Pembimbing I : Dr. Nasir, M.Pd 

Pembimbing II : Anton Tri Hasnanto, M.Pd. 

 

  

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1441 H / 2020 M   



 

ii 
 

  ABSTRAK 

IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  KARARTER  PEDULI 

LINGKUNGAN SEKOLAH  DI KELAS III MIMA IV 

SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

 

Pendidikan karakter merupakan pondasi bagi suatu bangsa yang sangat penting 

dan perlu ditanamkan dalam diri anak sejak kecil namun pendidikan karakter 

belum menjadi fokus utama pendidikan sehingga tidak boleh dipisahkan dalam isi 

pendidikan kita. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Kepala Madrasah, pendidik, staff TU 

serta peserta didik adalah sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti. Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Kepala 

Madrasah, pendidik, serta peserta didik adalah sebagai subjek penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara antara lain wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah mempunyai indikator sebagai 

berikut. 1) Receiving (penerimaan) Peserta didik memiliki kesadaran untuk 

membersihkan runagan kelas jika ruangan tersebut kotor, Peserta didik selalu 

bertanya  kepada guru ketika ada hal yang kurang jelas mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan lingkungan, Peserta didik sadar atau tahu bahwa air yang 

tergenang dapat menimbulkan banyak penyakit. 2) Responding (partisipasi) 

Peserta didik selalu mengikuti kegiatan piket kelas, 3) valuing 

(penilaian/penentuan sikap kelas) Peserta didik selalu menggunakan mading 

sekolah untuk memberikan penjelasan tentang linkungan, Peserta didik menyukai 

kelas yang bersih dan rapi. 4) organization (organisasi) Peserta didik mengikuti 

organisasi atau kegiatan ekstrakulikuler yang bertemakan lingkungan. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada guru dan calon 

guru akan pentingnya implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan 

sekolah sehingga tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa implementasi karakter peduli lingkungan sekolah di MIMA 

IV Sukabumi Bandar Lampung dikategorikan masih belum signifikan dengan 

hasil yang diharapkan menggunakan indikator Receiving (penerimaan), 

Responding (partisipasi), 3) valuing (penilaian/penentuan sikap kelas), 4) 

organization (organisasi). 

 

Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Karakter, Peduli Lingkungan 
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MOTTO 

 

 

                      

            

 

“ dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

 (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

 Sesungguhnya rahmatAllah Amat dekat kepada 

 orang-orang yang berbuat baik.” 

 

(Q.S Al-A’raf :56)  

 

 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

 

Judul merupakan hal yang penting dari suatu karya ilmiah, karena judul akan 

memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Judul karya ilmiah yang 

penulis buat adalah “Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Sekolah di  Kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung”. Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman, maka penulis akan mempertegas beberapa istilah yang terkandung di 

dalamnya, yaitu: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan 

tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana 

untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.
1
 

2. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk memberikan keputusan baik buruk, mewujudkan  kebaikan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati sebagai cita-cita luhur dalam dunia 

pendidikan.
2
 

                                                             
1
Arie Setya Putra, Ochi Marshella, bobby bachry .“Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk 

Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung  Simada”. Jurnal Sistem 

Informasi dan Managemen Basis Data, Vol. 1 No. 1 (Maret  2018), h. 23. 
2
Siti Farida, “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam”. Journal Kabilah, Vol. 1 No. 1 (Juni 

2016), h. 198. 
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3. Peduli Lingkungan Sekolah 

“Peduli lingkungan sekolah merupakan sikap-sikap umum terhadap kualitas 

lingkungan yang diwujudkan dalam kesediaan diri untuk menyatakan aksi-aksi yang 

dapat meningkatkan dan memelihara kualitas lingkungan sekolah dalam setiap  prilaku 

yang berhubungan dengan”lingkungan.
3
 

 

4. MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung 

MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal swasta tingkat dasar yang berlokasi di Jl. P. Tirtayasa No 19 Sukabumi Kota 

Bandar Lampung yang mana penulis akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

Berdasarkan penjelasan pengertian istilah yang terdapat dalam judul, maka 

penulis menarik kesimpulan umum bahwa yang dimaksud Implementasi Pendidikan 

Karakter Peduli Lingkungan di Kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung adalah 

suatu penelitian ilmiah yang memiliki dua variabel, yaitu implementasi pendidikan 

karakter dengan peduli lingkungan di kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung.  

B.  Alasan Memilih Judul 

 

Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penulis memandang”bahwa pendidikan karakter merupakan proses pemberian 

tuntunan peserta/anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter 

dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa. Karakter tersebut diharapkan 

                                                             
3
Riana Monalisa Tamara, “Peranan Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Sikap Peduli 

Lingkungan Peserta Didik di SMA Negeri Kabupaten Cianjur”. Jurnal Geografi Gea, Vol. 16 No. 1  

(Maret  2016), h. 44. 
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menjadi kepribadian utuh yang mencerminkan keselarasan dan keharmonisan dari 

olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa/karsa.” 

2. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan pengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan  pendidikan yang paling 

dasar yaitu sekolah dasar, pada masa usia sekolah ini menyebutkan bahwa anak 

sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya, dorongan untuk 

mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Penanaman 

karakter sejak dini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penanaman karakter peduli 

lingkungan.  

 

C.  Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran karakter pada hakikatnya tidak lagi hal yang baru bagi masyarakat 

Indonesia. “Bahkan sejak awal kemerdekaan, sampai sekarang telah banyak langkah-

langkah yang sudah dilakukan dalam kerangka pendidikan karakter dengan nama dan 

bentuk yang berbeda-beda. Undang-undang tentang pendidikan nasional yang pertama 

kali, ialah UU 1946 yang berlaku tahun 1947 hingga UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 

2003”yang terakhir pendidikan karakter telah ada, namun belum menjadi fokus utama 

pendidikan, dengan demikian pendidikan karakter merupakan bagian integral yang 

sangat penting dalam pendidikan sehingga tidak boleh dipisahkan dalam isi 

pendidikan kita. 
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Pendidikan yang bermutu bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, 

mencakup kecerdasan intelektual dan kepribadian yang positif.
4
 Pendidikan 

karakter”masih digabungkan dengan  mata pelajaran agama dan diserahkan 

sepenuhnya kepada pendidik mata pelajaran agama. Pelaksanaan pendidikan karakter 

kepada pendidik agama saja sudah menjamin pendidikan karakter tidak akan berhasil, 

maka wajar hingga saat ini pendidikan karakter belum menunjukkan hasil yang 

optimal. Hal ini terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak 

berkarakter. Perilaku yang tidak berkarakter itu misalnya sering terjadinya tawuran 

antar pelajar dan antar pelajar dan mahasiswa, serta perilaku tidak jujur hal ini 

dIbuktikan dengan adanya warung kejujuran yang di buat di beberapa sekolah 

mengalami kebangkrutan”dan masih banyak peserta didik yang membuang sampah 

sembarangan. Maraknya geng motor yang sering menjurus pada tindak kekerasan 

yang meresahkan masyarakat bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, 

penganiayaan, bahkan pembunuhan. 

Begitu pentingnya peranan pendidikan karakter untuk kelangsungan hidup 

manusia, seperti halnya dalam Alquran tertuang dalam Q. S. Luqman (31): 13-14 

sebagai berikut: 

     

  

                                                             
4
Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam Untuk Karakter Siswa Sebagai Pembelajar”. 

Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah,Vol. 02 No. 2 (Desember 2017), h. 97. 
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Artinya: “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya:“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada kedua orang Ibu-Bapaknya; Ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 

dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang Ibu Bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu”. 

Pendidikan karakter bukan saja dapat membuat seorang anak mempunyai akhlak 

yang mulia, melainkan dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya serta 

pendidikan karakter juga mempunyai tujuan penanaman nilai dalam diri peserta didik 

dan pembaharuan dalam tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan 

individu.
5
 Menurut pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sejak jaman 

dahulu pendidikan karakter sudah ada namun tidak menjadi fokus utama dalam 

pendidikan, sedangkan pada masa awal kemerdekaan dulu pendidikan karakter masih 

digabungkan dengan mata pelajaran agama sehingga hanya pendidik mata pelajaran 

agam saja yang mengajarkan, jadi wajar saja jika pendidikan karakter tidak akan 

berhasil secara optimal.  

Sikap peserta didik adalah suatu keadaan batiniah seseorang peserta didik yang 

dapat mempengaruhi seseorang peserta didik dalam melakukan pilihan-pilihan 

tindakan personalnya, secara umum terkait dengan ranah kognitif dan afektif serta 

membawa konsekuensi pada tingkah laku seseorang. Sikap dapat diekspresikan dalam 

bentuk kata-kata atau tindakan yang merupakan respons reaksi dari sikapnya terhadap 

objek, baik berupa orang, suatu peristiwa, situasi dan lain sebagainya. Dikarenakan 

tidak mengherankan jika seorang remaja memiliki sikap menyenangi suatu kelompok 

                                                             
5
Nurul Hidayah, “Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di 

Sekolah Dasar”. Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembeajaran Dasar, Vol. 2 No. 2 (Desember 2015), 

h. 194. 
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musik tertentu Sheila On 7 misalnya, maka mereka cenderung akan mereaksi secara 

menguntngkan terhadap kelompok musik tersebut tanpa memandang karakteristik 

khas dari mereka selaku individu. Sebaliknya, jika seorang memiliki sikap tidak 

menyenagi terhadap kelompok etnis tertentu, maka mereka cenderung akan mereaksi 

secara kurang menguntungkan terhadap kelompok etnis tersebut tanpa memandang 

karakteristik khas dari orang-orang didalamnya selaku individu.
6
  

Dari teori tersebut dapat dijelaskan bahwa sikap peserta didik adalah situasi 

dimana seorang peserta didik bisa melakukan pilihan-pilihan yang mengarah ke 

tingkah lakunya seperti pada kalimat-kalimat atau tingkah yang memberi reaksi 

terhadap objek, peristiwa, situasi dan yang lainnya. Tidak aneh apabila seorang anak 

menyenangi suatu barang tertentu seperti boneka anak tersebut akan condong mereaksi 

secara senang terhadap benda tersebut begitupun sebaliknya. Hubungannya dengan 

pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk memelihara 

kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari hari dengan 

sepenuh hati. 

 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti di sekolah MIMA IV 

Sukabumi Bandar Lampung yang terletak di desa Sukabumi Bandar Lampung yang 

dipimpin oleh Bapak Muslimin Fauzi S. Pd. I di bawah kepemimpinan beliau di 

MIMA IV Sukabumi membuat peraturan  setiap jumat atau sabtu mengadakan kerja 

bakti di lingkungan sekolah serta piket sebelum masuk ke kelas dan pendidik 

                                                             
6
Asrori M, Perkembangan Peserta Didik (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), h. 217-218. 
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melakukan pengecekan kebersihan kelas sebelum proses belajar mengajar berlangsung 

program ini selalu berjalan karena masih banyak sampah berserakan di lingkungan 

sekolah dan mayoritas peserta didik masih membuang sampah sembarangan serta 

banyaknya daun kering berserakan di halaman sekolah. Data yang diperoleh dari 

penyebaran angket kepada 32 peserta didik dapat disimpulkan bahwa 54% peserta 

didik masih kurang peduli lingkungan sekolah dari peserta didik sekitar 260 peserta 

didik, oleh sebab itu peneliti  merasa tertarik untuk mengangkat tema pokok ini 

sebagai objek penelitian dalam bentuk proposal yang berjudul “implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah di kelas III MIMA IV Sukabumi 

Bandar Lampung”.
7
 

 

Sigmund Freud memberi nama fase usia SD dengan nama fase laten. Fase ini 

terjadi saat dorongan-dorongan seakan-akan mengendap (laten), tidak menggelora 

seperti masa-masa sebelum dan sesudahnya. Priode SD dapat dirinci menjadi dua fase 

yaitu: Priode kelas-kelas rendah SD, yaitu umur 6/7 tahun sampai 9 tahun dan priode 

kelas-kelas tinggi SD, yaitu umur 9/10 tahun sampai 13 tahun, di Indonesia rentang 

usia peserta didik SD, yaitu antara 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Usia peserta didik 

pada kelompok kelas rendah , yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Peserta didik yang 

berada pada kelompok ini termasuk dalam rentangan anak usia dini. Masa usia dini 

merupakan masa yang pendek, tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang, oleh 

karena itu pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga 

akan berkembang secara optimal. Dari teori perkembangan peserta didik SD menurut 

                                                             
 

7
Muslimin Fauzi, wawancara dengan penulis, MIMA IV Sukabumi, Bandar Lampung, 02 Februari 

2019.  
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Freud di atas, tingkatan kelas di SD dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan 

kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas satu, dua, dan tiga, sedangkan kelas-kelas 

tinggi terdiri dari kelas empat, lima, dan enam. 

 

Sejumlah keahlian akan dimiliki anak yang telah mencapai tugas-tugas 

perkembangan pada masa kanak-kanak akhir dengan rentang usia 6-13 tahun. 

Keterampilan yang dicapai di antaranya social-help skill dan play skills. Social help 

skills berguna untuk membantu orang lain di rumah,di sekolah,dan di tempat bermain, 

seperti membersihkan halaman dan merapikan meja kursi. Keterampilan ini akan 

menambah perasaan harga diri dan menjadikannya sebagai anak yang berguna 

sehingga anak yang berguna sehingga anak suka bekerja sama. Dengan keterampilan 

ini pula, anak tela dapat menunjuan keakuannya tentang jenis kelamin, mulai 

berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, mampu berbagi dan mandiri, 

sementara itu play skill terkait dengan kemampuan motorik, seperti melempar, 

menangkap, berlari, dan keseimbangan. 

 

Menurut pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa fase usia SD dapat 

dibagi menjadi dua yaitu fase kelas rendah yaitu usia 6-9 tahun fase dimana dalam  

rentang usia dini masa yang pendek tapi sangat penting bagi kehidupan seseorang anak 

karena seluruh potensi perlu didorong sehingga dapat berkembang optimal. Sedangkan 

fase kelas tinggi yaitu usia 9-13 yaitu usia yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan sosial dan motorik anak sehingga menambah kepercayaan diri anak 

sehingga anak suka bekerja sama, berbagi dan mandiri. Karakter peserta didik akan 

terbentuk dengan baik manakala dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan 
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cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara leluasa. Pendidikan karakter 

sebaiknya dikembangkan melalui pendekatan terpadu dan menyeluruh, efektifitas 

pendidikan karakter tidak selalu harus dengan menambah program sendiri, tetapi bisa 

melalui transformasi budaya dan kehidupan di lingkungan sekolah, oleh karena itu 

pendidik dan pemangku kebijakan pendidikan di sekolah hendaknya dapat 

menintegrasikan nilai nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam 

kurikulum sekolah, silabus, dan rencana program pembelajaran yang sudah ada.  

 

D. Fokus Penelitian  

Untuk menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, maka peneliti 

memfokuskan dan membatasi permasalahannya yaitu: 

1. Penelitian ini dibatasi pada anak MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung kelas III 

B Usia 9 tahun. 

2. Pada Penelitian ini hanya akan fokus membahas tentang bagaimana implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah di kelas III MIMA IV Sukabumi 

Bandar Lampung. 

 

E.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan sekolah di 

kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung”? 
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F. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Karakter 

Peduli Lingkungan sekolah di kelas III B MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung. 

  

G.  Signifikasi Penelitian 

 

1. Secara Teoritis,”manfaat dari penelitian ini dapat menggambarkan dan 

memberikan masukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan.” 

2. Secara Praktis  

a. Bagi sekolah, sebagai bahan atau metode yang dapat mengembangkan nilai-nilai 

karakter anak, khususnya karakter peduli lingkungan.  

b. Bagi Pendidik, memberikan masukan dan motivasi  kepada pendidik dalam 

menerapkan nilai pendidikan karakter peduli lingkungan kepada peserta didik. 

c. Bagi Peserta didik, dapat memberikan informasi kepada peserta didik tentang 

pentingnya pendidikan karakter peduli lingkungan. Serta meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam menginplementasikan nilai pendidikan karakter peduli 

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Bagi Peneliti, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan karakter 

peduli lingkungan di kelas III B MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

3. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Dilihat pada datanya penelitian pendekatan oleh  peneliti yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
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postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kulaitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode 

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah.
8
 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif yaitu metode penelitian yang bertumpuan pada ajaran post positivisme yang 

dipakai untuk mengamati pada keadaan objek yang natural sebagai lawannya adalah 

pengkajian dimana pengamat yaitu sebagai perangkat kunci, pengutip sampel, sumber 

informasi yang dilaksanakan dengan purposive dan snowboal, sistem pengumpulan 

dengan trianggulasi (kombinasi), ulasan data bersifat induktif/kualitaif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menegaskan definisi  dari pada generalisasi. Prosedur 

penelitian kualitatif sering disebut prosedur  penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada keadaan yang alamiah.  

Metode kulaitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti 

sendiri. Dilakukan dalam situasi yang wajar dan lebih berdasarkan pada sifat 

fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Bertujuan untuk mengembangkan 

konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan 

                                                             
8
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R.&.D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 14-15. 
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dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan 

pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi . 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian 

kualitatif yaitu alisis yang dilaksanakan pada penelitian suatu kejadian maupun 

kegiatan yang dapat menemukan sebuah deskripsi data dari sesuatu masalah yang akan 

diteliti. Peneliti pada hal ini hanyalah pertisipan, karena hanya datang ketempat 

penelitian, melihat, serta memerhatikan, dan melakukan wawancara, akan tetapi tidak 

juga melibatkan diri. Hal ini dirasa tepat mengingat fokus penelitian merupakan suatu 

program yang diselenggarakan di sekolah secara unik dan tidak terdapat disekolah 

lain, maka dari itu peneliti akan mengilustrasikan apa adanya sesuai kenyataan yang 

ditemukan di lapangan mengenai pengimplementasian pendidikan karakter peduli 

lingkungan sekolah terhadap peserta didik kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung.  

 

2. Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah”pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif 

serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

mengunakan logika ilmiah, sedangkan jenis atau desain penelitian adalah studi kasus, 

studi kasus bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan 

interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, 

lembaga atau komunitas.”Cakupan studi kasus dapat meliputi keseluruhan siklus 

kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu saja, dapat terpusat 
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pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan 

elemen. Pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus ditujukan untuk mendapatkan 

gambaran yang komprehensif dan sistematis terkait implementasi pendidikan karakter 

pedui lingkungan sekolah di kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung, sehingga 

diharapkan dari hasil penelitian dapat diketahui bagaimana implementasi pendidikan 

karakter pedui lingkungan sekolah di kelas III MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak serta problematika apa yang dihadapi.
9
 

 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian  

 

Pada penelitian ini peneliti memlilih melaksanakan tempat penelitian di MIMA 

IV Sukabumi Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. P. Tirtayasa No 19 Sukabumi 

Kota Bandar Lampung. Peneliti melakukan penelitian di MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung karena peneliti tertarik untuk melihat bagaimana upaya pendidik dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah. MIMA IV 

Sukabumi Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga pendidikan yang turut 

membantu mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sejak dini 

untuk mejadi mnausia yang memiliki kemampuan yang brakhlak mulia. Dalam 

penelitian ini subjek yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah seluruh 

pegawai yang ada disekolah (kantin, halaman, kamar mandi), termasuk peserta didik, 

pendidik kelas, dan kepala sekolah di MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

                                                             
9
Aan Nasrullah, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa  

Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur”. Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No. 1 (April  

2015),  h. 7-8. 
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4. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Supaya memperoleh informasi yang lengkap maka penelitian harus sesuai, oleh 

karenanya akan digunakan prosedur dalam pengumpulan data yaitu: 

 

a. Observasi 

“Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang 

sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun 

yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Alat bantu 

yang digunakan berupa catatan berkala, alat tulis, kamera”dan perekam suara ataupun 

video yang berisikan catatan/rekaman data observasi, Peneliti mencatat semua hal 

yang diperlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Lembar 

observasi terarah dan terukur sehingga data yang didapatkan mudah untuk diolah, oleh 

karna itu teknik observasi dilakukan supaya mendapatkan data tentang implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan pada peserta didik kelas III MIMA IV 

Sukabumi Bandar Lampung. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan antara kedua manusia untuk tukar info dan ide 

melewati tanya jawab, maka bisa dikontruksikan dalam sesuatu topik tertentu.
10

 

Menurut Bogdan, wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua 

                                                             
10

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R.&.D 

(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 310-317. 
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yang diarahkan oleh seorang dengan bermaksud memperoleh keterangan. Menurut 

bogdan wawancara bisa bebarengan dilakukan dengan observasi pelibat (partisipan), 

analisi dokumen, atau teknik- teknik lain. alam penlitian partisipan peneliti biasanya 

mengenal subjeknya terlebih dahulu sehingga wawancara berlangsung seperti 

percakapan sahabat. Ada 2 tenaga pendidik di MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung 

yang akan dijadikan sebagai sasaran kegiatan wawancara yaitu kepala sekolah, dan 

pendidik kelas karena mereka dianggap yang paling mengetahui perkembangan anak 

khususnya dalam pendidikan karakter peduli lingkungan. Peneliti menanyakan seputar 

indikator pencapaian sikap dan usaha untuk menanamkan nilai-nilai karakter berbasis 

lingkungan yang berupaya menungkatkan kepekaan peserta didik terhadap pelestarian 

lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan sebuah informasi bahwa 

di MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung masih kurang dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter peduli lingkungan, selain itu ada faktor eksternal yang 

mempengaruhi karakter peduli lingkungan anak seperti orang tua yang kurang 

menanamkan karakter peduli lingkungan kepada anaknya. Akibatnya karakter peduli 

lingkungan anak tidak terstimulus dengan baik. 

 

c.  Dokumen Analisis 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik 

dokumentasi dilakukan supaya mendapatkan data tentang ilustrasi umum tempat-
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tempat penelitian dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.
11

 Dokumentasi 

penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan megamati, proses pembelajaran yang 

dilakukan pendidik, keadaan peserta didik, sarana dan prasarana yang ada di MIMA 

IV Sukabumi Bandar Lampung. MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung saat ini 

dipimpin oleh Muslimin Fauzi, M. Pd. I dan pendidik yang mengajar di kelas III B 

Fathusarozi S. Ag serta peserta didik yang berada di kelas III B berjumlah 24 peserta 

didik di MIMA IV Sukabumi Bandar lampung. 

 

5. Prosedur Analisis Data  

Analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

dengan mengolah data yang sudah tersedia dengan statistik, yang bertujuan untuk 

menyediakan informasi untuk pemecahan suatu masalah. Menyatakan bahwa “hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data 

yang akan dianalisis.” Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa 

data adalah sebagai berikut:  

a) Reduksi data adalah membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu agar analisis 

dapat terfokuskan.  

b) Penyajian (display) data adalah data hasil reduksi diorganisasikan agar mudah 

untuk dipahami.  

c) Verifikasi data (conclusion drawing), Langkah berikutnya yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.
12

 

  

1. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Agar hasil penelitian mempertanggung jawabkan maka dikembangkan tata cara 

untuk mempertanggung jawabkan keabsahan hasil penelitian, karena tidak mungkin 

melakukan pengecekan terhadap instrument penelitian yang diperankan oleh peneliti 
                                                             

11
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 124. 

12
 Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael. Qualitative Data Analysis: An Expanded 

Soercebook. Sage, 1994, h. 10. 
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itu sendiri, maka yang akan diperiksa adalah keabsahan datanya.”Teknik keabsahan 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Pada teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari bebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. Ada dua cara teknik triangulasi, yaitu:” 

1. Triangulasi teknik, maksudnya peneliti memakai teknik mengumpulkan data 

berbeda-beda agar memperoleh suatu data pada sumber yang sama. Peneliti 

memakai observasi partisipatif, wawancara mendalam serta dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak 

2. Triangulasi sumber, maksudnya agar memperoleh data dengan sumber yang 

berbeda pada teknik yang sama. Gambar berikut menggambarkan triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber dapatdilihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini:  

Gambar 1. 

 Triangulasi “teknik” mengumpulkan data (berbagai jenis cara 

terhadap sumber yang sama). 

 

 

A 
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Gambar 2. 

 Triangulasi “sumber” mengumpulkan data (satu cara untuk mengumpulkan data pada 

banyak jenis sumber data A, B, C).
13

 

Sesuai dengan pengertian di atas peneliti memakai teknik keduanya untuk 

mengumpulkan data dibutuhkan pada penelitian, teknik tersebut dipergunakan agar 

mendapatkan data berkaitan dengan Implementasi pendidikan karakter peduli 

lingkungan melalui kegiatan belajar mengajar di MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung serta data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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 Ibid. 

B 
Wawancara 

C 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pendidikan  

Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat 

masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, 

serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara“di samping itu pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang 

utuh lahir dan batin cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan juga berperan 

mengembangkan dan membentuk nilai-nilai moral juga sebagai pelopor sekaligus 

inspirator dalam memperbaiki moral bangsa.
14

 Pendidikan mampu membentuk 

kepribadian melalui pendidikan  lingkungan yang bisa dipelajari baik secara sengaja 

maupun tidak. Pendidikan juga mampu membentuk manusia itu memiliki disiplin, 

pantang menyerah, tidak sombong, menghargai orang lain,  bertaqwa, dan kreatif, 

serta mandiri, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik sengaja 

maupun tidak, akan mampu membentuk kepribadian  manusia yang matang dan 

wibawa secara lahir dan batin, menyangkut keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri”dan bertanggung jawab. 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan yaitu 

seluruh usaha dan segala upaya untuk menciptakan masyarakat agar mampu 

menumbuhkan kemampuan manusia supaya memiliki kecendekiaan dan berkarakter, 

                                                             
14

Guntur Cahaya Kusuma, “ Refleksi Model Pendidikan Pesantren Dan Tantangannya Masa Kini”. 

Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2 No. 1 (Mei 2017), h. 68. 
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dan mempunyai keahlian yang dIbutuhkan bagaikan bagian kelompok mastarakat, 

selain itu pendidikan melukiskan cara untuk melatih manusia yang genap lahir dan 

batin pintar, sehat dan bermoral. Pendidkan dapat melatih karakter melalui pendidikan 

karakter melalui pendidikan lingkungan yang dapat dipelajari secara sengaja ataupun 

tidak dapat menciptakan manusia yang matang dan pengaruh baik lahin maupun batin. 

Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama diperuntukan 

kepada anak anak dan remaja, baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus 

dengan tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan. Sememtara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, pendidikan 

diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari 

kedua pengertian leksikal tersebut, dapat ditarik beberapa elemen penting yang 

memainkan peran pendidikan yaitu: Sebuah proses yang berupa pelatihan dan 

pengajaran, pelaku yang berupa anak anak atau remaja, baik secara perseorangan 

maupun kelompok, lokasi yang berupa sekolah atau kampus, tujuan yang berupa 

penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan ketrampilan, dan pengubahan sikap 

serta tata laku dalam usaha mendewasakan manusia. 
15

  

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu metode ataupun prosedur peralihan, perumpamaan dan pelatihan terutama 

pada anak dan remaja, baik di sekolah maupun di kampus dengan maksud 

menyampaikan ketramplan-ketrampilan yang bertempat di sekolah atupun di kampus, 

baik secara sendiri ataupun kelompok yang tujuannya berupa pemahaman ilmu 
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Saidah, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.1-2. 
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pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan perbaikan tingkah laku melewati cara 

pelatihan dan pengajaran dalam usaha mematangkan manusia. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang 

ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Uraian di atas menunjukan bahwa ada sejumlah unsur 

pendidikan sebagai pokok terselenggaranya proses pendidikan. Unsur-unsur yang 

dimaksud adalah usaha, waktu, subjek, objek, sasaran, serta tujuan pendidikan, dari 

pengertian pendidikan itu dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis pendidikan meliputi: 

pendidikan agama, Pendidikan ketrampilan, Pendidikan politik dan lain sebagaimya. 

Macam-macam pendidikan itu tercipta karena adanya perbedaan tujuan yang hendak 

dicapai. Dari definisi yang diberikan atau disampaikan dari orang yang sudah dewasa 

keapada anak yang belum dewasa menuju perkembangan kearah kedewasaan pribadi 

yang matang dan mandiri, baik jasmani maupun rohani. 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan 

adalah upaya terencana dan paham untuk menciptakan sitiasi belajar dan sistem 

pembelajaran agar peserta didik dapat berproses menumbuhkan kemampuan dirinya 

untuk memiliki kapasitas spiritual agama, pengelolaan diri, pembawaan, kepintaran 

maupun kapasitas dirinya di masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

menggambarkan keperluan kehidupan umat manusia sebagai proses kearah 

pertumbuhan  kematangan perseorangan yang dewasa dan mandiri, baik jasmani 

maupun rohani. Pengertian yang sederhana dan umum makna penidikan sebagai usaha 
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manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. 

 Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, 

sejahtera, dan bahagia, menurut konsep pandangan hidup mereka. Pendidikan bagi 

bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan 

sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap pendidikan yang 

dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien, akan mampu mempercepat jalannya 

proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan 

umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional seperti 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 

Dari pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan adalah 

upaya manusia untuk mengembangkan dan menciptakan kemampuan-kemampuan 

kepribadian baik jasmani dan rohani yang serasi dengan kualitas yang ada di 

masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan memiliki kepentingan mutlak yang harus 

diasah sepanjang hayat yang selayaknya ditumbuhkan seiring arahan pembangunan 

dengan fase demi fase pendidikan yang diatur dengan baik dan peraktis dapat 

memperlancar jalannya tahap pembudayaan bangsa dan negara. 
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B. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah 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, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.
16

 

Penanaman nilai pendidikan karakter itu sendiri sebaiknya ditanamkan sejak dini baik 

di lingkungan keluarga mauun di sekolah fomal.
17

 Karakter menurut pengamatan 

seorang filsuf kontenporer bernama Michael Novak, merupakan campuran kompatibel 

dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, ceria sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Karakter yang 

baik merupakan hal yang kita inginkan bagi anak anak kita di kehidupan dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang 

lain, seperti kontrol diri, moderasi, kemurahan hati dan belas kasihan. Kita berproses 

dalam karakter seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang 

dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral itu baik. 

Karakter yang terasa demikian memiliki tiga bagian yang berhubungan: 

Pengetahuan moral, perasaan moral, dan prilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari 

mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik 

kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati”dan kebiasaan dalam tindakan. 

                                                             
16

Dianna Ratnawati, “Kontribusi Pendidikan Karakter Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Soft 

Skill Siswa SMK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa” Tadris: Jurnal Keguran Dan Ilmu 

Tarbiyah, Vol. 01 No. 1 (Agustus 2016), h. 24-25. 
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Ernawati, “Menumbuhkan Nilai Pendidikan Karakter Anak SD Melalui Dongeng (Fabel) Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Terampil Jurnal  pendidikan dan pembelajaran dasar, Vol. 4 No. 1 

(Juni 2017), h. 121. 
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Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu kehidupan moral, ketiganya ini 

membentuk kedewasaan moral. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita 

inginkan bagi anak anak kita, sudah jelas bahwa kita menginginkan anak anak kita 

untuk mampu menilai apa yang benar”sangat peduli tentang apa yang benar meskipun 

berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar. 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa karakter suatu 

gabungan pas dari semua kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita 

sastra, kaum bijaksana dan kumpulan orang berakal sehat yang ada di dalam sejarah. 

Karakter yang baik mewujudkan hal yang kita harapkan untuk anak kita di kehidupan 

dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang 

maupun orang lain, selagi kita memikirkan tentang macam  karaakter yang kita 

harapkan bagi anak kita sekitar apa yang benar walaupun berhadapan dengan godaan 

dari dalam dan gencetan dari luar. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang 

dilakukan pendidik yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik.
18

 Karakter 

didefinisikan secara berbeda beda oleh berbagai pihak menurut Suyanto karakter 

adalah cara berpikir dan berprilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup 

bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa menbuat keputusan dan siap 

mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang dIbuat, dengan pendidikan 

karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan 

menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam 

mempersiapkan anak menyongsong masa depan karena seseorang akan lebih mudah 
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Mardiyah,“Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia 

Di Kelas IV Sekolah Dasar”. Jurnal Terampil, Vol .4  No. 2 (Juni 2017), h. 34. 
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dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan 

untuk berhasil secara akademik.
19

 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa karakter yaitu 

pola berasumsi dan berkepribadian yang menjadi ciri khas tiap perseorangan untuk 

hidup berkolaborasi, santun dalam lingkungan keluarga masyarakat bangsa dan 

negara. Pribadi yang berkarakter santun adalah pribadi yang dapat menciptakan 

langkah dan mampu mempertanggungjawabkan setiap imbas dari tindakan yang 

dIbuat melalui pendidikan karakter yang diaplikasikan dengan terstruktur dan 

berkepanjangan maka seorang anak akan berubah menjadi cerdas emosinya akan lebih 

gampang dan berhasil menghadapi segala macam halangan kehidupan, termasuk 

hambatan untuk sukses secara akademik. 

Pendidikan karakter dalam seting sekolah didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara 

utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Definisi ini 

mengandung makna: 1. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi 

dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran. 2. Diarahkan pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh 3. Penguatan dan 

pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah/lembaga. Dengan 

demikian pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntunan peserta/anak 

didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, 

raga serta rasa dan karsa. Karakter tersebut diharapkan menjadi kepribadian utuh yang 
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Yulia siska, Pembelajaran IPS di SD/MI (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018 ), h. 257. 
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mencerminkan keselarasan dan keharmonisan dari olah hati, olah pikir, olah raga, serta 

olah rasa/karsa. 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan dalam 

setting sekolah adalah metode penelaahan yang menuju pada pengukuhan dan 

peningkatan kelakuan anak secara menyeluruh yang berpatokan pada suatu kualitas 

tertentu yang dirujuk dari sekolah, jadi pendidikan karakter yaitu siatu prosedur 

pengalihan arahan peserta didik supaya menjadi manusia seutuhnya yang 

berkepribadian dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa. Karakter tersebut 

diminta menjadi kepribadian utuh yang menggambarkan keseimbangan dan 

kehangatan dari olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa/karsa. 

Salah satu nilai pendidikan karakter yaitu peduli lingkungan. Peduli lingkungan 

merupakan salah satu isi karakter yang perlu diutamakan dalam pendidikan. 

Penggunaan terhadap lingkungan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk 

kepentingan bersama. Tingkat sekolah peserta didik dapat dibimbing untuk 

menggunakan barang secara bertanggung jawab, kritis terhadap persoalan lingkungan 

sekitar, tidak menambahkan polusi, dan menggunakan alam sesuai dengan kebutuhan 

secara wajar dan seimbang.
20

 Peduli lingkungan merupakan salah satu nilai pendidikan 

karakter. 

 Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa peduli 

lingkungan melambangkan salah satu komponen karakter yang wajib unggulkan 

dalam pendidikan. Pelaksanaan pada lingkungan tidak diperuntukan pada diri sendiri 

tetapi untuk kepentingan bersama. Begitupun didalam tingkat sekolah peserta didik 
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Lutfiana Khairoh,, Ani Rusilowati, “Pengembangan Buku Cerita IPA Terpadu Bermuatan 

Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Pada Tema Pencemaran Lingkungan”. Unnes Science 

Education Journal, Vol. 3 No. 2 (September 2014), h. 521. 



27 
 

 

dapat dituntun untuk memakai barang secara bertanggung jawab, tanggap  pada 

permasalahan lingkungan sekitar, tidak menambah polusi, setra memanfaatkan alam 

sesuai dengan keperluan secara alami maupun sepadan. Ada banyak pengertian 

tentang karakter, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  karakter didefinisikan 

sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, watak, sedang kata berkarakter diterjemahkan sebagai 

mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, berwatak. Jadi, karakter dapat dimaknai 

sebagai sikap pribadi yang stabil sebagai hasil dari proses konsolidasi secara progresif 

dan dinamis, integrasi antara pernyataan dan tindakan.  

Tujuan pendidikan karakter ialah membentuk individu yang mampu 

mengembangkan semua potensi dalam dirinya semakin sempurna dan manusiawi. Jika 

karakter seseorang berkembang dan semakin menjadi manusiawi sebab akan dapat 

menjalin relasi dengan orang lain dan lingkungannya, tanpa perlu kehilangan 

kebebasannya. Dengan demikian individu tersebut dapat membuat keputusan dan 

tindakan yang bertanggung jawab dan tidak mudah disetir atau dikenadalikan oleh 

situasi atau oleh orang lain. Menurut Koesoema beberapa pokok ajar dalam 

pendidikan karakter yaitu: (1) Menanamkan semua keutamaan hidup dalam diri kaum 

muda (2) Mengajarkan kemampuan menilai tentang banyak hal yang baik dan yang 

buruk secara adil (bukan hanya sekedar menjauhi hal-hal yang buruk, menerima yang 

baik, mencela yang jelek, memuji hal-hal baik. (3) Mengajarkan sikap ugahari 

(kemampuan mengaktualisasikan dan memuaskan dorongan-dorongan keinginan 

dalam diri serta tuntutan insting secara tepat dan seimbang). (4) Mengajarkan sikap 

keteguhan (caracara mengalahkan diri, tahan menanggung kesulitan dan rasa tidak 
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enak, optimis, tidak mudah mengeluh). (5) Mengajarkan bersikap adil berkaitan 

dengan hidup bersama orang lain sebagai bentuk penghargaan pada hak orang lain. (6) 

Mengajarkan bahwa hidup adalah perjuangan yang membutuhkan kerja keras. (7) 

Mengajarkan kesiapsediaan melayani dan memikirkan orang lain. Menurut beberapa 

pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah budi pekerti, 

sifat sifat kebatinan, kelakuan yang memisahkan seseorang dengan yang lain, tingkah 

laku. Jadi karakter bisa diartikan seperti tingkah laku seseorang yang normal sebagai 

produk  dari sistem penggabungan secara aktif dan maju, pembauran antara pernyataan 

dan kegiatan  yang menjadi ciri khas perseorangan agar dapat membangun pribadi 

yang cakap serta menumbuhkan segala kemampuan dalam bekerja sama dalam 

lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

C. Pendidikan Nilai 

 

Nilai berasal dari bahasa latin vale’re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai  diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, 

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat, yang dimaksud dengan nilai adalah standar standar perbuatan dan sikap 

yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita 

memperlakukan orang lain, tentu saja nilai nilai yang baik yang bisa menjadikan orang 

lebih baik , hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. 
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Hill mengatakan hakikat pendidikan nilai adalah mengantar peserta didik 

mengenali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai, moral dan keyakinan agama, 

untuk memasuki kehidupan budaya zamannya. Dengan singkat Hill ingin 

menandaskan bahwa pendidikan nilai harus mampu membuat peserta didik menguasai 

pengetahuan yang berakar pada nilai-nilai tradisionalnya yang mampu menolong 

menghadapi nilai-nilai modern, berempati dengan persepsi dan perasaan  orang orang 

yang tradisional, mengembangkan ketrampilan kritis dan menhargai nilai-nilai 

tersebut, mengembangkan diri sehingga berketrampilan dalam membuat keputusan 

dan berdialog dengan orang lain, dan ahirnya mampu mendorong peserta didik untuk 

berkomitmen pada masyarakat dan warganya. 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa nilai berarti 

berfungsi, sanggup akan bersikap sehingga nilai diartikan  bagaikan suatu yang dilihat 

baik berguna dan paling cocok bagi keyakinan pribadi atau kelompok orang. Nilai 

adalah ciri suatu hal yang membuat hal itu diminati, disukai, diminati, dinilai 

bermanfaat dan bisa menciptakan pribadi yang mendalaminya menjadi berkualitas. 

Jelas jika nilai-nilai yang santun yang dapat membentuk orang lebih baik, hidup lebih 

baik dan menyikapi orang lain secara lebuh santun menumbuhkan diri sehingga 

berpengalaman dalam membuat keputusan sehingga dapat memajukan peserta didik 

untuk bertanggungjawab pada mastarakat dan warganya.  

Nilai merupakan sesuatu yang dihargai, selalu dijunjung  tinggi, serta dikejar oleh 

manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Manusia dapat merasakan kepuasan 

dengan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak tetapi secara fungsional 

mempunyai ciri yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya.  Sementara 
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pengertian abstrak, bahwa nilai itu tidak dapat ditangkap oleh panca indra, yang dapat 

dilihat adalah objek yang mempunyai nilai atau tingkah laku yang mengandung nilai.
21

 

Berdasarkan pendapat pakar di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah 

suatu yang dimaknai, selalu dimuliakan juga dIburu oleh manusia untuk mendapatkan 

kesenangan hidup. Manusia bisa merasakan kesenangan dengan nilai. Nilai 

menggambarkan suatu yang pokok namun secara manfaat memiliki ciri yang bisa 

memisahkan satu dengan yang lainnya. Nilai menggambarkan sesuatu yang abstrak, 

tidak bisa diamati oleh panca indra yang bisa ditangkap adalah pokok yang memiliki 

nilai maupun pola kelakuan yang didalamnya memiliki nilai. Nilai adalah segala 

sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang 

baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman 

dengan seleksi pelaku yang ketat. Artinya dalam kehidupan masyarakat nilai 

merupakan sesuatu untuk memberikan tanggapan atas prilaku, tingkah laku dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat baik secara kelompok maupun 

individu. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila berakibat baik, 

namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk bagi obyek yang diberikan nilai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai yaitu seluruh komponen yang 

dibutuhkan manusia untuk bahan melibat seluruh komponen yang baik atau pun buruk 

sebagai pokok, tujuan atau maksud dari beberapa pengetahuan dengan pemilahan 

pelaku yang ketat di kehidupan masyarakat nilai menggambarkan objek untuk 

membagikan pemahaman atau kelakuan, kepribadian dan segala hal yang berhubungan 
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dengan kesIbukan masyarakat baik secar individu ataupun kelompok. Nilai yang hadir 

tersebut bisa bersikap positif jika berakibat baik, tetapi akan menghasilkan negatif 

apabila berakibat buruk bagi objek yang diberikan nilai tersebut. Nilai merupakan 

sifat-sifat atau hal-hal penting yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai merupakan 

seperangkat aturan yang terorganisasi untuk memilih pilihan, memiliki aspek evaluatif 

yang meliputi kemanfaatan, kebaikan, kebutuhan, dan sebagainya. Nilai sebagai 

bagian dari budaya tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kehidupan, nilai selalu 

berhubungan dengan hal lain, seperti: kepercayaan, moral, sikap, komunikasi, dan 

sosial. Hubungan antara nilai dengan kepercayaan terletak pada pembentukan sikap, 

sebagai kecenderungan yang diperoleh dengan cara belajar dan dibentuk melalui 

lingkungan.
22

 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa nilai 

menggambarkan personalitas atau keadaan-keadaan pokok yang berpengaruh bagi 

kemanusiaan, nilai melukiskan selengkap aturan yang sistematis untuk memilih 

pilihan, mempunyai aspek evaluatif yang melingkupi kemanfaatan, kebaikan, 

kebutuhan dan lain sebagainya. Nilai merupakan kepingan dari budaya tidak dapt 

berdiri sendiri, dalam kehidupan nilai senantiasa bersinggungan dengan hal lain, 

seperti kepercayaan, moral, prilaku, komunikasi dan sosial. Kaitan antara nilai dengan 

kepercayaan berada pada penyusunan sikap, sepbagai pengarahan yang diperoleh 

dengan cara belajar dan dibangun melalui lingkungan.  
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Dalam kanal pendidikan istilah pendidikan nilai mengacu pada aksiologi 

pendidikan, sejauh mana pendidikan itu memunculkan dan menerapkan nilai/moral 

kepada peserta didik. Pendidikan nilai sebenarnya adalah hakikat dan tujuan 

pendidikan itu sendiri. Sastraprateja memberikan definisi pendidikan nilai adalah 

penanaman dan pengembagan nilai-nilai pada diri seseorang, sedangkan Mardimadja 

mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar 

menyadari dan mengalami nilai nilai serta menempatkannya secara integral dalam 

keseluruhan hidupnya.
23

  

Berpacu pada aksiologi pendidikan sampai yang mana pendidikan itu 

menciptakan dan menggambarkan nilai ataupun moral kepada peserta didik, 

pendidikan nilai merupakan suatu prinsip dan tujuan pendidikan itu sendiri, 

Sastrapraja mengungkapkan bahwa pendidikan nilai adalah pemodalan dan 

perwudutan nilai-nilai pada diri seseorang, sedangkan Mardimadja memberikan 

definisi pendidikan nilai merupakan dukungan terhadap peserta didik suapaya 

mengetahui dan mendapati nilai-nilai dan meletakkanya sebagai keseluruhan dalam 

kelangsungan hidupnya. Menurut Dodi Nandika menerangkan pendidikan nilai 

umumnya membangun kebajikan, karakter yang kuat dan makna hidup, di sekolah, 

peserta didik kita dimungkinkan untuk memahami nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-

nilai orang lain. Kebajikan adalah nilai-nilai universal yang diterima sebagai kualitas 

manusia yang diinginkan oleh semua agama dan budaya di dunia. Pendidikan nilai di 

indonesia telah ditampung dan ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan 

pendidikan, di mana pendidikan nilai dikelompokkan menjadi tiga nilai, yaitu: (1) nilai 
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Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 11-12. 
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input, adalah nilai yang diharapkan yang dapat ditemukan dalam setiap kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggara pendidikan (2) nilai proses, adalah nilai yang 

diharapkan selalu diwujudkan dalam mengelola pendidikan untuk mencapai tonggak 

tujuan (3) nilai output, adalah nilai yang diharapkan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna.  

Para pakar banyak menyimpulkan bahwa pendidikan nilai biasanya membentuk 

kebajikan, karakter yang kuat dan arti hidup yang berhubungan dengan pengelola 

pendidikan yang diharapkan selalu diwujudkan dan pengolahan pendidikan guna 

mencapai tiang tujuan menjadiakan dasar pemodalan dan peningkatan mutu pada diri 

seseorang yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra yang menjadi patokan prilaku 

dan tindakan yang menjadi penentu  siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana 

kita memperlakukan orang lain agar bangkit serta menjalani tingkatan dan 

mendudukinya secara integral dalam segala hidupnya.  

D. Peduli Lingkungan  

 

Sejarah pendidikan lingkungan hidup di dunia telah dimulai cukup lama pada 

tahun 1807 di Swiss lahir naturalis Louis Agassiz yang mendorong para peserta didik 

untuk berani “mengkaji alam bukan buku”. Artinya para peserta didik belajar langsung 

dari alam. Sementara itu, hampir sama kejadiannya dengan di Amerika Serikat di 

Inggris (UK, United Kingdom, Great Britain) kesadaran akan perlunya pendidikan 

lingkungan juga dimulai dari perlunya kajian alam. Pelopor pendidikan lingkungan di 

UK adalah profesor ahli botani dari Skotlandia, Sir Patrick Geddes dialah orang 

pertama yang mengaitkan kualitas lingkungan dengan kulitas pendidikan. Para 
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mahasiswa diajaknya ke luar ruang kelas dan diberikan pembelajaran dengan alam 

sekeliling. Di Inggris tercatat bahwa penggunaan istilah pendidikan lingkungan terjadi 

pada tahun 1965 dalam konferensi pendidikan lingkungan yang pertama kali di Inggris 

yang berlangsung di Universitas Keele, Stafforshire konferensi ini bertujuan untuk 

mengamati dengan seksama pengaruh pelestarian lingkungan di desa-desa maupun 

dampaknya terhadap pendidikan. Secara universal khalayak sains dan pendidikan 

bersepakat bahwa istilah pendidikan lingkungan pertama kali digaungnya mendunia di 

arena konferensi internasional di Paris pada taun 1948.
24

 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peniti simpulkan bahwa riwayat 

pengajaran lingkungan hidup di dunia sudah disadari sejak cukup lama pada tahun 

1807 di Swiss hadirnya naturalis Louis Agassiz yang menganjurkan para pelajar untuk 

percaya diri “menelaah alam tidak buku”. Maksudnya para pelajar mencari ilmu 

spontan dari alam. Pemahaman tentang pentingnya pengajaran lingkungan pula 

diawali dari pentingnya telaah alam. Sir Patrick Geddes yaiutu orang yang perdana 

menghubungkan derajat alam dengan derajat pengajaran. Para pelajar dibawanya ke 

luar kelas dan dihaturkannya pengkajian bersama alam sekitar. Secara umum ilmuwan 

sains dan pendidikan berpendapat bahwa istilah pengajaran lingkungan berawal kali 

dipopulerkan kedunia di kalangan konferensi internasional Paris ditahun 1948. 

 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan prilaku, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
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Sementara bidang biologi atau tekologi, lingkungan hidup didefinisikan sebagai 

lingkungan eksternal dimana tanaman atau hewan tinggal untuk hidup, yang 

cenderung memengaruhi perkembangan dan prilaku, sementara itu Busibess dictionary 

mendefinisikan lingkungan sebagai jumlah seluruh hal yang mengelilingi makhluk 

hidup, termasuk daya alami serta makhluk hidup yang lain, yang menyediakan kondisi 

bagi perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, sekaligus juga menjadi ancaman 

budaya dan kerusakan.
25

 

 

Dari pendapat pakar yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan yaitu  satuan bagian dengan seluruh benda, cara, hal, dan makluk hidup, 

terliput manusia dan kelakuan, yang mengkontrol alam itu sendiri, kesinambungan 

kehidupan, dan ketentraman manusia serta makhluk hidup yang lainya yang 

menyisihkan keadaan bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan juga 

menjadi resiko ancaman kerusakan budaya. Lingkungan hidup diartikan sebagai 

lingkungan eksternal di mana tumbuhan atau hewan tinggal untuk hidup yang 

mengarah memberi pengaruh pada pertumbuhan dan prilaku yang yang di dalamnya 

termuat daya alami serta makhluk hidup lainnya yang mencadangkan keadaan bagi 

kelanjutan serta progres makhluk hidup yang  mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.  

 

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk lingkungan (homo ekologis), 

artinya dalam melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai salah satu sub dari 

ekosistem, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderngan untuk selalu 
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mencoba dan mengerti akan lingkungannya. Kecenderungan seperti ini akan menjadi 

salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk berakal sehat. Manusia bertindak sosial 

dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk meyempurnakan serta 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia 

mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu 

sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan 

dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. 

Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan 

kita sebagai manusia dengan lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan mempunyai 

pengaruh besar terhadap manusia itu sendiri. Lingkungan alam yang berfungsi sebagai 

suber daya alam, lingkungan manusia yang berfungsi sebagai sumber daya manusia itu 

sendiri, lingkungan buatan yang berfungsi sebagai sumber daya buatan. 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa manusia pada 

dasarnya adalah insan alam, maksudnya dalam melakukan peran dan kedudukannya 

sebagai bagian dari ekosistem, manusia adalah insan yang yang mempunyai 

kecondongan untuk sering berupaya dan memahami akan alammnya. Kecondongan 

semacam ini bisa menjadikan beberapa bukti pertama insan sebagai manusia berbudi 

stabil. Manusia berbuat baik menggunakan cara menggunakan lingkungan dan alam 

sebagai alat menggenapkan serta memajukan kemakmuran hidupnya, maka dari itu 

alam memiliki dampak besar kepada makhluk hidup itu sendiri. Alam sekeliling kita 

yang berguna untuk sumber daya alam. Lingkungan yang berguna seperti sumber daya 

manusia tersebut, alam olahan yang berguna sebagai sumber daya olahan.  
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Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan 

hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. 

Undang-undang lingkungan hidup bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang 

menyebabkan rusaknya lingkungan. Undang-undang ini telah diperbarui oleh undang-

undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terbaru 

adalah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup antara lain berisi hak, kewajiban 

wewenang, dan ketentuan pidana. 

 

Menurut pendapat pakar di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ketetapan- 

ketetapan mengenai peraturan-peraturan awal pengaturan lingkungan hidup 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Ketetapan-

ketetapan alam tumbuh bermaksud melawan kehancuran alam, memajukan taraf 

lingkungan hidup dan menindak pelanggar yang menumbulkan hancurnya alam. 

Peraturan-peraturan ini telah dimutakhirkan oleh ketetapan undang-undang nomor 23 

tahun 1997 mengenai peraturan lingkungan hidup yang baru yaitu undang-undang 

nomor 32 tahun 2009 mengenai pengamanan dan peraturan lingkungan hidup yang 

berisikan kebebasan, tanggung jawab kekuasaan, serta peraturan kejahatan. 

 Menurut Nurjhani dan Widodo  pendidikan lingkungan dibutuhkan dan harus 

diberikan kepada anak sejak dini agar mereka mengerti dan tidak merusak lingkungan. 

Hal ini dipengaruhi beberapa aspek antara lain: 1. Aspek kognitif, pendidikan 

lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

permasalahan lingkungan, juga mampu meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, 
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dan evaluasi. 2. Aspek afektif, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan 

penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik kepribadian dalam menata 

kehidupan dalam keselarasan dengan alam. 3. Aspek psikomotorik, pendidikan 

lingkungan hidup berperan dalam meniru, memanipulasi dalam berinteraksi dengan 

lingkungan di sekitarnya dalam upaya meningkatkan budaya mencintai lingkungan. 4. 

Aspek minat, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan minat dalam diri 

anak. 

Pembentukan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar dapat dilakukan melalui 

berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala dan melibatkan 

peserta didik, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sekolah berbudaya lingkungan dapat 

diwujudkan dengan cara mengimplementasikan kurikulum berbasis lingkungan hidup, 

hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmad  Fajarisma Budi Adam kebijakan yang 

dilakukan sekolah meliputi kebijakan pengembangan kurikulum, kebijakan anggaran 

untuk melakukan kegiatan terkait, dan kebijakan fasilitas yang memadai dalam 

mendukung pelaksanaan sekolah yang berbudaya lingkungan. Agar kebijakan diterima 

oleh semua pihak diperlukan adanya sosialisasi. Visi dan misi sekolah juga harus 

mengarah kepada sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Akan lebih baik lagi jika 

visi dan misi tersebut terpampang di dinding sehingga semua warga sekolah dapat 

mengetahui. 

 Sekolah berbudaya lingkungan merupakan salah satu program kementerian 

negara lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan 

kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tujuan sekolah 

berbudaya lingkungan adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk 
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menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian 

hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya 

penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
26

 

Pembentukan karakter dapat dibentuk melalui berbagai kegiatan disekolah 

secara bertahap dan mengikut serakan peserta didik sehingga menjadi suatu kebiasaan, 

seperti sekolah berbudaya lingkungan bisa diciptakan dengan cara mengaplikasikan 

kurikulum berbasis lingkungan hidup, penyusunan kurikulum, peraturan anggaran 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan peraturan fasilitas yang cukup guna 

mendukung pelaksanaan sekolah berbudidaya lingkungan. Supaya kebijakan dapat 

diterima oleh semua pihak dIbutuhkan adanya sosialisasi guna terciptanya kesadaran 

dan pengetahuan warga sekolah dalam usaha pelestarian lingkungan hidup yang 

bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah menjadi tempat 

pendidikan dan pembelajaran sehingga dikemudian hari peserta didik dapat 

mempertanggungjawabkan dan memyelamatkan lingkungan hidup serta pembangunan 

berkelanjutan. 

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. 

Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat 

kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Sejumlah data kerusakan 

lingkungan di Indonesia, terutama akibat perbuatan manusia seperti laju deforestasi 

menacapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21 % dari 133 juta hektar 

hutan Indonesia hilang,  30 % dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia 

mengalami kerusakan, pencemaran laut termasuk pencemaran di pantai-pantai 
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menyebabkan sekitar 5,6 juta nelayan Indonesia terancam kehidupannya, pencemaran 

udara paling parah di Indonesia ditimbulkan oleh asap kebakaran hutan dan lahan 

gambut serta ratusan hewan langka terancam punah.
27

 

Problem lingkungan alam di Indonesia bertambah hari kian memburuk. Situasi 

tersebut secara spontan sudah meneror aktivitas manusia. Taraf keburukan 

lingkunganpun mengembangkan resiko bencana alam. Beberapa data kebobrokan 

lingkungan di Indonesia yaitu disebabkan ulah manusia seperti derasnya deforestasi 

menggapai 1,8 juta hektar per tahun yang menyebabkan 21 % dari 133 juta hektar 

hutan Indonesia lenyap. 30 % dari 2,5 hektar tumbuhan karang di Indonesia merasakan 

kehancuran, kontaminasi laut tergolong kontaminasi pantai-pantai menimmbulkan 

sekitar 5,6 juta nelayan Indonesia rawan kehidupannya. Kontaminasi udara sangat 

buruk di Indonesia disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan tanah gambut begitupan 

ratusan binatang langka rawan musnah. 

Permasalahan lingkungan yang selama ini tejadi harus segera ditanggulangi. Salah 

satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu melalui pembentukan 

karakter peduli lingkungan sejak dini Dikti Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, 

mengemukakan bahwa menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur kurang 

memahami arti kualitas lingkungan untuk kelestarian umat manusia sulit dilakukan. 

Lebih lanjut lagi menurut Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad  menyebutkan bahwa 

pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian kualitas 

lingkungan sangat baik apabila mulai diterapkan melalui pendidikan. Pendidikan yang 

paling dasar yaitu sekolah dasar, pada masa usia sekolah ini menyebutkan bahwa anak 
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sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya, dorongan untuk 

mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Penanaman karakter 

sejak dini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penanaman karakter peduli lingkungan. 

Masalah lingkungan dapat diatasi dengan penyusunan karakter peduli lingkungan 

sejak dini. Begitu sulit menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur kurang 

memahami arti kualitas lingkungan untuk kelestarian umat manusia, salah satu 

caranya melalui pendidikan, pendidikan yang paling dasar yaitu sekolah dasar pada 

situasi itulah anak begitu aktif mengamati apa saja yang ada dilingkungannya, 

keinginan untuk memahami dan mengetahui dan berlaku terhadap lingkungannya 

sangat besar. Pendidikan karakter sejak dini bisa menjadi tiang yang kuat bagi 

pendidikan karakter peduli lingkungan.  

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan pengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Adapun indikator peduli lingkungan 

untuk peserta didik kelas 1-3: buang air besar dan kecil di WC., membuang sampah di 

tempatnya, membersihkan halaman sekolah, tidak memetik bunga di taman sekolah, 

dan menjaga kebersihan rumah. Kelas 4-6, membersihkan WC., membersihkan tempat 

sampah, membersihkan lingkungan sekolah, memperindah kelas dan sekolah dengan 

tanaman, ikut memelihara taman di halaman sekolah. 

Tingkah laku dan tindakan yang kerap berupaya menghambat kersakan 

lingkungan sekitar kita dan peningkatan usaha-usaha untuk membenahi kerusakan 

alam yang sudah terjadi. Mengenai indikator peduli lingkungan untuk peserta didik 

kelas 1-3 yaitu seperti melatih buang air kecil dan besar di WC., serta mengajarkan 
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membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman sekolah dan tidak 

memetik atau mengambil bunga di taman sekolah, dan menjaga kebersihan di rumah. 

Selain itu pada kelas 4-6 diajarkan membersihkan WC., membersihkan tempat 

sampah, membersihkan lingkungan sekolah, memperindah dan sekolah dengan 

tanaman dan hiasan, serta ikut memelihara taman di halaman sekolah. Kerusakan pada 

lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena ulah atau 

aktifitas manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh 

manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal 

pada lingkungan tersebut. Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan 

kerusakan lingkungan hidup:  

a. Faktor Alami 

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab 

terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, 

tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun 

gempa bumi, selain berbahaya  bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, 

bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan. 

 

b. Faktor Buatan (tangan jahil manusia) 

 

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan 

dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke 

kehidupan yang modern, dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya juga akan 

sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang 

berlebihan. Upaya pelestarian lingkungan hidup antara lain dilakukan dengan: 
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penanaman kembali hutan yang gundul, pencegahan terhadap buang sampah dan 

limbah di sembarang tempat, pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemar 

lingkungan. Menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, 

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian tanah, air, dan 

lingkungan. 

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena dua faktor yang menjadi sebab 

kerusakan lingkungan yaitu faktor alami, cuaca dan bencana alam yang datang tak 

menentu menjadi sebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Musibah tersebut bisa 

berupa tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, angin puting beliung, gempa bumi 

ataupun gunung meletus bencana ini sangat mengancam keamanan manusia maupun 

makhluk hidup lainnya. Begitupun faktor buatan/tangan manusia seperti pencemaran 

lingkungan, penebangan pohon secara liar, membuang sampah dan limbah 

sembarangan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Selain mengancam  

bagi kehidupan  manusia maupun makhluk lainnya, musibah ini akan membuat 

celakanya lingkungan.  

Kita dapat melakukan cara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan yaitu 

dengan cara mengurangi limbah, mengurangi pemanasan global, menghemat energi, 

menemukan produk ramah lingkungan dan mendukung upaya masyarakat, pemerintah 

dan perusahaan untuk membantu melindungi dan melestarikan lingkungan. 

Sehubungan dengan pemanfaatan sunber daya alam agar lingkungan tetap lestari harus 

diperhatikan tatanan/cara lingkungan itu sendiri, dengan demikian manusialah yang 

paling tepat sebagai pengelolanya karena manusia memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan organisme lain. Manusia mampu merombak, memperbaiki, dan 
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mengkondisikan lingkungan yang dikehendakinya, seperti: manusia mampu berpikir 

serta meramalkan keadaan yang akan datang, manusia memiliki ilmu dan teknologi, 

manusia memiliki akal dan budi sehingga dapat memilih hal-hal yang baik.
28

 

B. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini memberikan keterangan yang menarik untuk dipahami 

sebagai wawasan awal peneliti dalam melakkan penelitian. Penelitian relevan tersebut 

antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Kresnawati, Novia (2014), Ramadhani, 

Muhammad Ali (2017), Ariyani, Yusinta Dwi dan Muhammad  Nur Wangid (2016).
29

 

Pada peneitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan ketiga penelitian 

sebelumnya. Kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 

karakter peduli lingkungan, namun penelitian skripsi Muhammad Ali, Ramadhani 

fokus terhadap hubungan sebab akibat antara lingkungan pendidikan dengan 

pendidikan karakter. 

 Penelitian Ariyani, Yusinta Dwi dan Muhammad Nur Wangid fokus terhadap 

mengembangkan bahan ajar tematik integratif pada anak kelas 1 SDN 2 Padokan 

Bantul, sedangkan penelitian Kresnawati, Novia fokus terhadap hubungan sebab 

akibat antara kualitas belajar pada pembelajaran geografi dengan hasil belajar terhadap 

sikap peduli lingkungan, sedangkan untuk penelitian kali ini fokus terhadap 

implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan anak sekolah dasar. Sehingga 

                                                             
28

Ibid. 
29

Yusinta Dwi Ariyani, Muhammad Nur Wangid, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik-Integratif 

Berbasis Nilai Karakter Peduli Lingkungan dan Tanggung Jawab”. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 1 

No. 1 (Maret 2016) h. 116. 
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penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga layak untuk 

dikaji dan dilanjutkan. 
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Lampiran 1 

Panduan Wawancara Pendidik 

 

Nama pendidik  : M. Shodikin, A. Md 

Hari/tanggal wawancara : 5 Desember 2019 

 

No Wawancara Jawaban 

1. Kegiatan rutin apa saja 

yang dilaksanakan 

sekolah dalam 

melaksanakan pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan? 

 

Yaitu kegiatan yang mencontohkan 

bagaimana untuk peserta didik peduli 

terhadap lingkungan sekolah, kelas dengan 

memerintahkan dan mencontohkan kepada 

peserta didik. 

2 Hal spontan apa saja 

yang bapak lakukan 

ketika ada siswa yang 

berprilaku kurang baik 

terhadap fasilitas atau 

lingkungan sekolah? 

 

Peserta didik akan di nasehati dengan kata-

kata yang bijak dan mencontohkan kepada 

peserta didik lebih baik dari pada 

memerintahkandan membeeri tahu bahwa itu 

merupakan perbuatan tidak baik. 

3 Menurut bapak apa 

bentuk keteladanan dari 

kepala sekolah dan guru 

dalam dalam 

Untuk selalu membersihkan 

sampah,begitupun guru, staff dan yang 

lainnya mengajak peserta didik buang 

sampah pada tempatnya. 
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meneladankan sikap dan 

prilaku peduli lingkungan 

pada peserta didik? 

 

4 Bagaimana 

pengkondisian yang 

dilakukan sekolah dalam 

pelaksanaan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Yaitu dengan berbaris sebelum masuk kelas 

dan mengarahkan serta memberi tahu tempat 

yang harus dibersihkan meliputi kelas, depan 

kelas, lapangan, sampah langsung dibuang. 

5 Apakah toilet sekolah 

selalu dalam keadaan 

bersih? 

 

Iya selalu bersih, setiap hari ada tugas 

membersihkan toilet 2-4 peserta didik. 

6 apakah peserta didik 

selalu menayakan hal 

yang belum dipahami 

mengenai hal-hak terkait 

kepedulian lingkungan?  

Iya selalu, mereka selalu menanyakan apakah 

yang mereka lakukan benar ataupun salah. 

7 Apakah penataan 

tanaman atau taman 

sekolah melibatkan 

peserta didik? 

Melibatkan, karna mengajarkan bagaimana 

peduli terhadap lingkungan dengan begitu 

otomatis peserta didik dapat menirukannya 

dirumah. 

8 Bagaimana sekolah 

memberikan ruang dan 

fasilitas bagi anak anak 

Menurut saya sudah cukup. 
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untuk sebagai wujud 

peduli lingkungan? 

 

9 Bagaimana bapak 

mengintegraksikan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan dalam 

mata pelajaran? 

 

Yaitu dengan menanamkan karakter, 

integritas setiap peserta didik sangat penting 

bagi pendidik dan peserta didik,dan 

menanamkan hal-hal yang baik oleh pendidik 

kepada peseta didik maka akan terciptanya 

disiplin. 

10 Nilai-nilai karakter apa 

sajakah yang 

dikembangkan melalui 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

Kegiatan rutin yang dilakukan adalah 

merawat tanaman, menyiram bunga dan 

itupun ada jadwalnya seperti yang piket yang 

menyiranya. 

11 Program utama apa saja 

yang dilaksanakan di 

sekolah dalam upaya 

pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan? 

Setiap 1 tahun sekali peserta didik mebawa 

bunga ataupun tanaman maupun vas untuk 

sekolah aupun diletakkan di ruang pendidik. 

12 Apakah guru senantiasa 

memberikan motivasi 

kepada anak untuk 

Pasti, karna lingkungan termasuk alam karna 

lingkungan yang bersih kitapun akan sehat. 
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senantiasa mencintai 

lingkungan? 

13 Bagaimana proses 

pengimplimentasian 

pembelajaran dikelas, 

sekolah maupun luar 

sekolah/ekstrakulikuler 

dalam upaya pelaksanaan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

Selain pramuka, program bulanan yaitu 

melihat langsung lokasi penanaman pisang, 

jambu,kates dan lain sebagainya. 

14 Apakah sekolah 

mengadakan kegiatan 

diluar sekolah atau 

melakukan kunjungan 

dalam menanamkan 

karakter peduli 

lingkungan? 

Iya mengadakan lokasinya bisanya di depan 

KUA yaitu untuk mengenal lingkungan 

pohon dan sekitar. 

15 Bagaimana pengolahan 

kantin/warung sekolah 

menjaga kesehatan dan 

kebersihan dari makanan 

yang dijual untuk 

dikonsumsi oleh siswa?  

Pengolahan masih pribadi, masih dalam 

pengawasan sekolah termasuk menjaga 

makanan apa saja supaya kesehatan peserta 

didik terjaga. 



103 
 

Panduan Wawancara Kepada Kepala Sekolah 

 

Nama kepala sekolah : Muslimin Fauzi, S. Pd. I 

Hari/tanggal wawancara : 3 Desember 2019 

No Wawancara Jawaban 

1. Kegiatan rutin apa saja 

yang dilaksanakan 

sekolah dalam 

melaksanakan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Belajar setiap hari,exskul, olah raga, pramuka 

dan kesenian dengan menyispkan nilai nilai 

peduli lingkungan didalamnya. Begitupun 

dengan solat duha nilai agamanya. 

2 Hal spontan apa saja 

yang bapak lakukan 

ketika ada siswa yang 

berprilaku kurang baik 

terhadap fasilitas atau 

lingkungan sekolah? 

 

Memanggail peserta didik tersebut dan orang 

tuanya diberikan nasihat dan jika masih tidak 

bisa berubah akan dikeluarkan dari sekolah 

ini. 

3 Menurut bapak apa 

bentuk keteladanan dari 

kepala sekolah dan guru 

dalam dalam 

meneladankan sikap dan 

Dengan berdiskusi ataupun pengarahan 

dengan diadakannya rapat 3 bulan sekali 

terkait menanamkan prilaku peduli 

lingkungan. 
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prilaku peduli 

lingkungan pada peserta 

didik? 

 

4 Bagaimana 

pengkondisian yang 

dilakukan sekolah dalam 

pelaksanaan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Pengkondisian sudah baik, dengan 

pemberitahuan dan pengarahan. 

5 Apakah toilet sekolah 

selalu dalam keadaan 

bersih? 

 

Dalam keadaan baik dan bersih. 

6 apakah peserta didik 

selalu menayakan hal 

yang belum dipahami 

mengenai hal-hak terkait 

kepedulian lingkungan?  

Selalu bertanya, melakukan tanya jawab saat 

pengulasan saat diahir pelajaran. 

7 Apakah penataan 

tanaman atau taman 

sekolah melibatkan 

peserta didik? 

Melibatkan, karena sebagian dari tanaman 

ada yang diperoleh dari peserta didik yang 

membawa dari rumah. 

8 Bagaimana sekolah 

memberikan ruang dan 

fasilitas bagi anak anak 

Fasilitas baik dan sudah memadai. 
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untuk sebagai wujud 

peduli lingkungan? 

 

9 Bagaimana bapak 

mengintegraksikan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan dalam 

mata pelajaran? 

 

Dengan pengarahan supaya peserta didik 

maju dan peduli akan lingkungan. 

10 Nilai-nilai karakter apa 

sajakah yang 

dikembangkan melalui 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

Nilai pembelajaran, nilai budi pekerti, exskul 

dan akhlak. 

11 Program utama apa saja 

yang dilaksanakan di 

sekolah dalam upaya 

pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan? 

Iya selalu memotivasi peserta didik dengan 

pembelajaran yang ada di sekolah. 

12 Apakah guru senantiasa 

memberikan motivasi 

kepada anak untuk 

Iya selalu menanamkan serta mengarahkan 

pada pesera didik setiap pembelajaran. 
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senantiasa mencintai 

lingkungan? 

13 Bagaimana proses 

pengimplimentasian 

pembelajaran dikelas, 

sekolah maupun luar 

sekolah/ekstrakulikuler 

dalam upaya pelaksanaan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

Dalam pengimplementasiannya dibagi 

perkelas exskulnya. 

14 Apakah sekolah 

mengadakan kegiatan 

diluar sekolah atau 

melakukan kunjungan 

dalam menanamkan 

karakter peduli 

lingkungan? 

Melakukan kunjungan belum ada, hanya 

pramuka olah raga dan O2SN. 

15 Bagaimana pengolahan 

kantin/warung sekolah 

menjaga kesehatan dan 

kebersihan dari makanan 

yang dijual untuk 

dikonsumsi oleh siswa?  

Selalu memotivasi agar kantin supaya  selalu 

menjaga kebersihan.  
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Panduan Wawancara Kepada Pegawai TU (Tata Usaha) 

 

Nama  pegawai TU  : Lukman S. Ag 

Hari/tanggal wawancara : 3 Desember 2019 

No Wawancara Jawaban 

1. Kegiatan rutin apa saja 

yang dilaksanakan 

sekolah dalam 

melaksanakan pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan? 

 

Menanamkan akhakul karimah dan 

memberikan bimbingan nasihat terkait 

kepedulian lingkungan, berbaris sebelum 

masuk dan membersihkan kelas sebelumdan 

sesudah belajar. 

2 Hal spontan apa saja 

yang bapak lakukan 

ketika ada siswa yang 

berprilaku kurang baik 

terhadap fasilitas atau 

lingkungan sekolah? 

 

Menegur dan memberikan nasihat untuk tidak 

melakukan hal-hal yang tidak pantas 

dikalukan dilingkungan sekolah. 

3 Menurut bapak apa 

bentuk keteladanan dari 

kepala sekolah dan guru 

dalam dalam 

meneladankan sikap dan 

Pendidik harus memberikan bimbingan yang 

terbaik untuk peserta didiknya dan 

mencontohkan apa yang dilaukan pendidik 

dan kepala sekolah agar peserta didik dapat 

taat peraturan sekolah dan peduli terhadap 

lingkungannya. 
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prilaku peduli lingkungan 

pada peserta didik? 

 

4 Bagaimana 

pengkondisian yang 

dilakukan sekolah dalam 

pelaksanaan karakter 

peduli lingkungan? 

 

Melakukan program pendidikan yang bernilai 

islami maupun peduli lingkungan yang wajib 

seperti seragam yang rapi, rambut, sikap dan 

merawat kebersihan lingkungan sekolah. 

5 Apakah toilet sekolah 

selalu dalam keadaan 

bersih? 

 

Bersih,namun kadang anak sering lupa 

membersihkan. 

6 apakah peserta didik 

selalu menayakan hal 

yang belum dipahami 

mengenai hal-hak terkait 

kepedulian lingkungan?  

Tentu, peserta didik selalu bertanya mengenai 

kepedulian lingkungan karna pendidik dan 

sekolah selain mendidik, mengarahkan, dan 

mengar. 

7 Apakah penataan 

tanaman atau taman 

sekolah melibatkan 

peserta didik? 

Tentu melibatkan kalu tidak melibatkan 

peserta didik siapa lagi yang membantu 

menjaga tanaman dan apabila kering disiram 

dan ditata dengan indah. 

8 Bagaimana sekolah 

memberikan ruang dan 

fasilitas bagi anak anak 

untuk sebagai wujud 

Mengenalkan bagaiana cara peduli terhadap 

lingkungan dengan sarana dan prasarana yang 

ada. 
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peduli lingkungan? 

 

9 Bagaimana bapak 

mengintegraksikan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan dalam 

mata pelajaran? 

 

Setiap pendidik selain pelajaran wajib dikelas 

juga harus memberikan nasihat dan 

bimbingan peduli lingkungan dan pendidikan 

yang islami seperti memberikan nasihat, 

harus menbersihkan kelas, bersaliman 

sebelum masuk dan  pulang sekolah 

10 Nilai-nilai karakter apa 

sajakah yang 

dikembangkan melalui 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

Nilai akhlak, dan keimanan dan belajar yang 

tekun motto sekolah “berilmu,beriman, 

berakhlakul karimah”.                   

11 Program utama apa saja 

yang dilaksanakan di 

sekolah dalam upaya 

pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan? 

Kegiatan exskul keagamaan tausiah, solat 

peringatan hari besar itu karakter keagamaan 

sedangkan kepedulian lingkungan seperti 

pramuka (hacking) dan gotong royong. 

12 Apakah guru senantiasa 

memberikan motivasi 

kepada anak untuk 

senantiasa mencintai 

Ya guru selalu senantiasa memberikan 

motivasi serta arahan kepada peserta didik 

terkait peduli kepada lingkungan sekolah 

seperti membuang sampah pada tempatnya, 

menyiram bunga, membersihkan kelas dan 

halaman sebelum masuk kelas. 
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lingkungan? 

13 Bagaimana proses 

pengimplimentasian 

pembelajaran dikelas, 

sekolah maupun luar 

sekolah/ekstrakulikuler 

dalam upaya pelaksanaan 

pendidikan karakter 

peduli lingkungan? 

Pengimplementasian dilakukan pada setiap 

sebelum masuk kelas membersihkan halaman 

dan jika ada pembelajaran yang terkait 

lingkungan dipraktekan langsung kepada 

peserta didik keluar kelas. 

14 Apakah sekolah 

mengadakan kegiatan 

diluar sekolah atau 

melakukan kunjungan 

dalam menanamkan 

karakter peduli 

lingkungan? 

Kegiatan belum ada hanya kegiatan praktek 

yang ada dipembelajaran yang terkait 

lingkungan dilakukan diluar kelas, kegiatan 

kunjungan belum ada. 

15 Bagaimana pengolahan 

kantin/warung sekolah 

menjaga kesehatan dan 

kebersihan dari makanan 

yang dijual untuk 

dikonsumsi oleh siswa?  

Pengolahan kantin masih dalam lingkup 

awasan pihak sekolah termasuk makanan dan 

jajan yang disediakan sekolah cukup higienis 

dan tidak membahayakan bagi peserta didik. 
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Lampiran 2 

     

  

Gambar 1. Genangan air yang berada di sekolah 

    

 

Gambar 2. Peserta didik piket sebelum masuk kelas. 
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Gambar 3. Pembelajaran diluar kelas terkait peduli lingkungan sekolah 

 

 

Gambar 4. Peserta didik membersihkan WC 



113 
 

 

Gambar 5. Wawancara dengan peserta didik laki-laki 

   

 

Gambar 6. Dokumentasi foto dengan peserta didik kelas III 
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Gambar 7. Wawancara dengan peserta didik perempuan 

  

 

Gambar 8. Kegiatan kerja bakti bersih lingkungan sekolah 
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Gambar 9. Wawancara dengan staff TU MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 

      

Gambar 10. Wawncara dengan kepala MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 
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Gambar 11. Dokumentasi foto bersama pendidik kelas III 

          

 

Gambar 12. Dakumentasi foto brsama kepala MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 
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Lampiran 3 

ANALISIS DATA 

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah disajikan 

sebelumnya, setelah itu dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan. Proses analisa data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data juga proses yang 

berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Analisa yang dilakukan dengan 

deskriptif kualiltatif pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti memiliki 

analisis selama menjalankan penelitian ini di MIMA IV Sukabumi Bandar 

Lampung, yaitu implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah 

memang sudah diterapkan di sekolah tersebut, tetapi peneliti hanya melihat 

bagaimana pendidik memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik untuk 

senantiasa menjaga lingkungan sekolah pada setiap pembelajaran, ternyata setelah 

peneliti melakukan observasi bawasannya masih ada beberapa indikator yang 

belum terlaksana dengan baik. Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah yaitu bapak Muslimin Fauzi S. Pd.I dan dilanjutkan dengan 

mewawancarai pendidik kelas III yaitu bapak Ahmad Shodikin A. Md dan staff 

TU bapak Lukman. S. Ag dan lima peserta didik. Atas izin kepala sekolah untuk 

mendapatkan informasi dan data yang lebih jelas tentang implementasi 

Pendidikan karakter peduli lingkungan sekolah.Setelah mewawancarai peneliti 

ikut masuk kedalam kelas III B atas izin kepala sekolah dan pendidik kelas III B 

untuk meliha tlangsung implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan 

sekolah ternyata didalam penerapan pendidikan karakter peduli lingkungan 
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sekolah masih belum signifikan dengan hasil yang diharapkan dengan guru 

menerapkan langkah-langkah sesuai dengan teori tetapi hanya 4 langkah yang 

tidak diterapkan yaitu peserta didik memiliki kesadaran untuk membersihkan 

ruangan kelas jika ruangan tersebut kotor, peserta didik sadar atau tahu bahwa air 

yang tergenang dapat menimbulkan banyak penyakit, peserta didik selalu 

menggunakan madding sekolah untuk memberikan penjelasan tentang 

lingkungan, peserta didik menyusun kegiatan piket bersama-sama. 
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