
12    BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penanaman  

1. Penanaman Etika  Pengertian penanaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  yaitu proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman dapat diartikan sebagai proses atau cara yang dilakukan oleh seseorang (penanam) untuk menanamkan suatu hal terhadap objek tertentu. Penanaman memerlukan langkah-langkah atau perbuatan tertentu, karena penanaman merupakan sebuah proses yang memerlukan berbagai cara yang harus dilakukan Dalam konteks pendidikan, penanam adalah guru yang menanamkan suatu hal kepada siswa.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “etika adalah ilmutentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajibanmoral. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilaimengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.”2 Jika ditelitidengan baik, etika tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baikdan buruk ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai, tetapi lebihdari itu bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan                                                            1Asep Sofyan , Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter Melalui pembelajaran seni budaya (sub materi musik) pada siswa kelas vii Smp negeri 2 semarang tahun ajaran 2017/2018 (skripsi:UNS 2017 ) h. 11-12 2Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “Etika” 



13    sebuahkesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar.Sebagaimana dikemukakan oleh Surajiyo, yang di kutip Maidiantius Tanyid, bahwa dari asal usul kata, “Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik.Perkembangan etikatentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurutruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangaimanusia dalam kehidupan pada umumnya.”3 Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis, dan dalam kajian secara terminologi etika berarti sebuah cabang ilmu yang membicarakan perbuatan/tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan yang baik dan yang buruk.Surajiyo mengatakan, “Secara terminologi, etika adalah cabang ilmu yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan yang baik buruk.Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan, kata-kata, dan sebagainya.”4 Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia.etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini.Etika  membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita                                                            3Maidiantius Tanyid,Etika Dalam Pendidikan:Kajian Etis Tentang Krisis MoralBerdampak 
Pada Pendidikan, Jurnal Jaffray, Vol. 12, No. 2, Oktober 2014  h. 237 4Maidiantius Tanyid ,Ibid, h. 236 



14    lakukan dan yang pelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita.5 Etika merupakan kebiasaan hidup yang baik, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup yang baik sebagai manusia.Etika merupakan ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia. Kaidah, norma dan aturan tersebut sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu, yaitu apa yang dianggap baik dan penting. Secara luas, etika dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang baik.Etika memberi petunjuk, orientasi, dan arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Sehubungan dengan pemahaman tersebut maka etika lingkungan pada dasarnya membicarakan mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam.6 Etika adalah sebuah cabang filsafatmengenai nilai dan norma moral yang menentukanperilaku manusia dalam hidupnya,sebagai cabang filsafat etika sangatmenekankan pendekatan yang kritis dalammelihat nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalamkaitan dengan nilai dan                                                            5 https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika, di unduh pada tanggal 19/03/2018 6Rachmat Mulyana, Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan Berbudaya 
Lingkungan,Jurnal Tabularasa Pps Unimed Vol.6 No.2, Desember 2009 



15    norma moralitu. Etika adalah releksi kritis dan rasionalmengenai nilai dan norma moral yang megawai berwawasan lingkungn.7 Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan perbagai ajaran moral. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia.8 Etika sebagai sebuah proses yaitu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Argumen ini didasarkan pada ketidak setujuan terlalu sederhana nya persepsi umum atas pengertian etika yang hanya dianggap pernyataan benar salah atau baik buruk. Proses itu sendiri meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (inner) dan sisi luar (outer) yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu.  menurut Ward et al  sebagaimana yang telah dikutip oleh I Gusti Putu Diva Awatara Etika pendidikan merupakan dua pokok penting yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya.Untuk dapat memahami kedua pokok ini sebagai modal awal dalam pemahaman yang benar tentang etika                                                            7I Gusti Putu Diva Awatara, Peran Etika Lingkungan Dalam Memoderasi Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Berwawasan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Berwawasan Lingkungan, Jurnal Ekosains | Vol. Iii | No. 2 | Juli 2011, h. 105 8https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-etika/, di unduh tanggal 23/03/2018 



16    pendidikan harus didasarkan pada suatu pengertian yang benar tentang etika pendidikan itu sendiri..9 Etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri sehingga kemampuan, bakat, kecakapan dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. “Hampir semua orang dikenali pendidikan dan melaksanakan pendidikan.Pendidikan tidak terpisah dari etika dalam kehidupan manusia.Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan jika anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka juga akan mendidik anak mereka dengan baik dan sopan sesuai dengan etika yang baik.”Etika dan pendidikan dua pokok yang saling terkait, seorangyang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnyayang menunjukkan sifat-sifat serta perkataan yang sopan dan santun.Hal ini dibentuk untuk landasan etika, karena menurut Umar Tirtaraharja, yang dikutip oleh Maidiantius Tanyid bahwa, “Pendidikan bermaksud membantu peserta didikuntuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya.Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadimanusia.Pendidikan itu berlangsung dengan baik dan berhasil, jikaseorang pendidik memahami dan menerapkan konsep keteladananyang baik berdasarkan etika dan moral yang baik.”10                                                            9I Gusti Putu Diva Awatara, Op. cit, h. 110 10I Gusti Putu Diva Awatara, Ibid . h. 236 



17    2. Penanaman Nilai Pada Peserta Didik Nilai merupakan suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam melakukan suatu tindakan. Yang mana dengan adanya nilai maka seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus bertingkah laku agar tingkah lakunya tersebut tidak menyimpang dari norma yang berlaku, karena di dalam nilai terdapat norma – norma yang dijadikan suatu batasan tingkah laku seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk dari kebiasaan perlu di dalami dan diperkenalkan akan adanya nilai-nilai hidup yang mendasarinya. Anak mulai mengenal dengan jelas bahwa hal baik yang dilakukan dalam masyarakat, dalam hidup bersama akan membawa kegembiraan, kebahagiaan bagi semua orang. Kebiasaan berbuat baik dan bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan haruslah menjadi cerminan tingkah laku sehari-hari. a. Religiusititas Keterlibatan dan kepekaan social dapat menjadi sarana untuk mengembangkan sikap religiustitas. Melihat keprihatinan dan penderitaan hidup manusia, ajaran agama mana pun akan mengajak dan mendesak penganutnya untuk bertindak baik. Kegiatan sosial kemanusiaan menjadi tempat untuk mewujudkan religiustitas anak secara bersama dari berbagai macam agama dan kepercayaan yang ada. Perwujudan dari ajaran agama akan menjadi nyata dalam tindakan yang juga menyatukan semua orang dalam keprihatinan yang sama. 



18    b. Sosialitas Pembinaan kelas bersama dapat menjadi sarana untuk mengembangkan sosialitas anak secara sehat, terdampingi, dan terarah.Kegiatan semacam ini sebaiknya diselenggarakan dirumah salah seorang siswa anggota kelas yang kira-kira mampu menampung anggota kelas.Dari sisi etika dan sopan santun hidup bersama, dapat disampaikan bagaimana sopan santun minta izin kepada orang tua teman sebagai pemilik rumah.Dengan ini anak diajak untuk bersikap sopan dan menghargai apabila datang ke tempat orang lain atau ke lingkungan lain. c. Gender Dalam skope ilmu sosial kemasyarakatan, tuntutan akan kesadaran dan kesetaraan gender menjadi lebih mengemuka dan terbuka untuk di perbincangkan. Siswa mulai diajak mencermati secara kritis perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan menggugah kesadaran untuk memperbaikinya secara bersama-sama sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Dalam konteks ini kesadaraan terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupannya perlu ditanamkan secara baik, kontinu, dan realistis dalam kehidupan siswa. d. Keadilan Konsep keadilan secara lebih luas dan konseptual perlu mulai diperkenalkan pada diri siswa. Prinsip adil bukan hanya sekadar sama rata dan sama rasa. Keadilan pada kenyataannya bersifat multidimensional.Namun demikian, 



19    pada dasarnya keadilan mempunyai tujuan da dasar nilai-nilai hidupnya, yaitu untuk perkembangan dan kesejahteraan hidup manusia. e. Demokrasi Kasus yang sering terjadi dilembaga DPR maupun DPRD berkaitan dengan pembukaan siding maupun pembahasan terhadap suatu aturan atau perundang-undangan yang terjadi akhir-akhir ini, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan transparan melalui media massa, baik TV, Radio, maupun Koran menjadi sebuah contoh yang menarik dan cocok untuk diperkenalkan kepada siswa akan makna sebuah demokrasi dan tidak mudahnya mewujudkan nilai demokrasi yang sesungguhnya. Siswa dibuka pemikiran dan kesadarannya bahwa perbedaan yang mendasar antara demokrasi dalam teori ilmiah dengan demokrasi dalam realitas kehidupan sehari-hari. f. Kejujuran Salah satu mata pelajaran yang bisa dijadikan salah satu wahana dan sarana mengajarkan nilai-nilai kejujuran adalah mata pelajaran akuntansi.Mata pelajaran ini dapat dijadikan sarana bagi anak didik dalam bidang keuangan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara benar dan transparan.Laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai apakah seorang bertindak jujur atau tidak.   



20    g. Kemandirian Kegiatan ekskul (ekstrakulikuler) merupakan ajang dan sarana yang tepat untuk melatih kemandirian anak.Bukan karena faktor kegiatan itu tidak di awasi dan dinilai oleh guru secara cermat, tetapi lebih kepada faktor keberanian siswa mengambil pilihan kegiatan, kemampuan mengorganisasi waktu pribadi, pengenalan kemampuan diri, dan kemauan untuk setia pada pilihan. Proses ini akan membawa siswa pada penggaliian potensi kemandirian berdasarkan sikap pribadi secara optimal. h. Daya Juang Mengenal bakat dan kemampuan diri untuk dipilih potensi yang lain peridan membunuh nggalkan lih dan dikembangkan seoptimal mungkin tanpa meninggalkan dan membunuh potensi yang lain perlu dilakukan pada siswa usia ini. Sikap optimalisasi juga akan menumbuhkan daya juang untuk berkembang secara terus-menerus. Siswa tidak hanya merasa puas akan apa yang sudah dicapai, tetapi juga merasa ingin terus berkembang khususnya pada kemampuan potensial yang ada dalam dirinya. i. Tanggung Jawab Kegiatan ekstrakulikuler (ekskul) dan non akademik yang beraneka ragam merupakan wahana dan sarana yang tepat untuk dapat membantu menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab siswa.Kegiatan yang dipilih pasti mempunyai konsekuensi, paling tidak dalam masalah pembagian waktu berkaitan dengan multiperan yang disandang setiap orang. Apabila ia terlalu 



21    bersemangat untuk mengikuti banyak kegiatan maka ada konsekuensi yang dipikul, yaitu waktu untuk belajar, mempersiapkan ulangan, menjalankan peran dan tugas di rumah, dan lain sebagainya. j. Penghargaan terhadap Lingkungan Alam Kelompok dan kegiatan pecinta alam merupakan wadah yang cocok untuk mengembangkan sikap mencintai lingkungan alam.Namun demikian, perlu ada penjernihan dan perluasan pengertian pecinta alam.Dalam banyak versi pencinta alam sering dimaknai dan dikonotasikan sebagai kegiatan petualangan belaka, kegiatan untuk menaklukan tantangan alam, petualangan untuk menunjukan cirikejantanan, kegagahan, dan keberanian. Penjernihan dan perluasan pemahaman perlu dilakukan, yaitu bahwa pencinta alam adalah suatu kegiatan sungguh-sungguh mencintai alam dalam berbagai bentuk kemungkinan.Untuk mendukung kecintaan pada alam maka dibutuhkan sikapberani berpetualang sehingga dapat mengenali kehidupan secara luas.Namun demikian, mencintai alam pada dasarnya adalah kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam, maka mencintai alam semesta berarti mencintai kehidupan manusia.11                                                              11http://www.edukasinesia.com/2016/09/apa-itu-nilai-pengertian-nilai-macam-macam-nilai-perbedaan-nilai-berdasarkan-ciri-cirinya-penjelasan-terlengkap-mengenai-nilai.html, di unduh tanggal 17/04/2018  



22    B. Pendidikan lingkungan  

1. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dan keanekaragaman hayati lainnya.Lingkungan hidup memiliki sistem yang merupakan sistem kehidupan itu sendiri.Manusia dan seluruh identitas kehidupan, dalam memenuhi kebutuhannya selalu bersinggungan dengan lingkungan.Oleh karena itu dalam setiap aspek kegiatan manusia, harus memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan, agar tetap terjaga keseimbangan yang harmonis dalam ekologi.12 Lingkungan hidup menurut UU No. 4 tahun 1982 adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill.13 Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat                                                            12 Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, 194 Adil : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1, h. 193 13A.Rusdina,Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan 
Lingkungan Yang Bertanggung Jawab, Edisi Juli 2015 Volume Ix No. 2, h. 248 



23    manusia di dunia.Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, membawa kepada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Erosi, pengurasan sumber-sumber daya alam, lapisan ozon yang rusak, pengotoran dan perusakan lingkungan, menghasilkan ketidak seimbangan ekologis, yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Seluruh kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi resultante bagi kondisi suatu lingkungan tertentu. Pengaruh mempengaruhi antara kegiatan manusia dengan lingkungan telah berkembang menjadi bidang ilmu ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan seluruh makluk di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga. Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan secara berkelanjutan.14                                                            14 Rabiah Z. Harahap,  Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup, Jurnal Edutech Vol .1 No 1 Maret 2015,  ISSN : 2442-6024 e-ISSN : 2442-7063 



24    Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup.15 Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1. Unsur Hayati (biotik) : yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. 2. Unsur Sosial Budaya : yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. 3. Unsur Fisik (abiotik) : yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, sering kali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan                                                            15A.Rusdina, Op.Cit, h. 248 



25    yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain: 1. Terjadinya pencemaran (baik pencemaran udara, air, tanah, maupun suara) sebagai dampak adanya kawasan industri. 2. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan. 3. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.  Selain hal-hal tersebut, juga ada beberapa ulah manusia yang bersifat langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan). perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), serta pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya 



26    masing- masing.Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.16 Dalam Sistem Pendidikan Nasional UU No 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendasar dalam siklus kehidupan manusia. Pendidikan pada manusia terjadi mulai ia lahir sampai akhir hayat (long life education). Pendidikan adalah suatu proses transfer of knowledge (penyampaian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir kita dari cara berpikir tradisional dan sempit ke cara berpikir ilmiah (modern).17 Pendidikan merupakan pondasi dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik sebagai bagian dari proses kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara. Pendidikan akanmenghasilkan perubahan menuju sebuah kemajuan, dengan pendidikan maka seorang akan                                                            16Marita Ahdiyana,Meningkatkan Kepedulian Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui 
Pemilahan Sampah Mandiri. h. 2-4 17  Royan Mahmud Musthofa, Dwinda Nurningsih, Kutsiyah, Integrasi Pendidikan Lingkungan 
Dengan Tri-Pusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, Masyarakat) Untuk Meningkatkan Kesadaran 
Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lahan Gambut Di Pelalawan, Riau,  Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan, 27 
Agustus 2016, p-ISSN: 2540-752x e-ISSN: 2528-5726, h. 329 



27    memiliki kemampuan dan wawasan dalam merencanakan dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan menjadi kunci sebuah perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan melalui pendidikan manusia akan memiliki pengetahuan yang luas, pola berpikir yang kreatif dan berkualitas serta akhirnya akan menghasilkan karya dan budaya yang baik. Pengetahuan manusia akan mengembangkan danmeningkatkan sikap dan perilaku yang didasari oleh suatu wawasan yang dimiliki dan pengalamannya sedang pola pikir yang berkualitasakan menghasilkan sebuah karya-karya yang mashur yang bergunabagi peningkatan harkat dan martabat manusia.18 Pendidikan memiliki banyak fungsi dan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung dengan pendidikan maka akan meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu tercapainya aktualisasi diri sehingga seseoarang akan merasa memiliki ketercapaian kebutuhannya baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Sedang fungsi tidak langsung berhubungan denganpengembangan diri dan kemajuan peradaban suatu masyarakat dan bangsanya. Dengan kata lain pendidikan menjadi barometer tingkat kemajuan dan pembangunan bangsa, jika pendidikan suatu bangsa maju maka secara otomatis peradaban suatu bangsa juga akan maju beriringan dengan tingkat kemajuan pedidikan suatu negara tersebut.19                                                            18Nurul Hidayati,Konsep Integrasi Tripusat Pendidikan Terhadap Kemajuan Masyarakat, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 11, No. 1, Februari 2016 , h. 206 19Royan Mahmud Musthofa dkk, Op.cit. h. 205 



28    Peran pendidikan dalam mengatasi kerusakan lingkungan sangat diperlukan. Upaya di bidang pendidikan untuk mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan adalah dengan menerapkan pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran. Peran pendidikan melalui pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk membangun masyarakat baik dari cara berpikir maupun tingkah laku manusia agar selaras dengan lingkungan. Guru sebagai instumental input harus mampu mengolah raw input yaitu siswa dan kemampuannya dalam proses pembelajaran agar dapat tercipta output yang peka terhadap isu lingkungan dan mempunyai kemampuan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam hal ini, guru tidak hanya cukup dengan memiliki pemahaman tentang lingkungan, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendasar tentang manusia20  
2. Pendidikan Lingkungan  Kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan karena menurunnya kualitas  lingkungan. Hal ini disebabkan karena manusia yang menggunakan sumber daya alam secara berlebi-lebihan dan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Manusia juga kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Oleh sebab itulah pendidikan lingkungan hidup sangat memberi andil untuk mengatasi ataupun meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi.                                                            20Rizqa Devi Anazifa, Ria Fitriyani Hadi, Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project- Based Learning) Dalam Pembelajaran Biologi,Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan, 27 
Agustus 2016,  p-ISSN: 2540-752x e-ISSN: 2528-5726 



29    Sebagai manusia yang beradab dan berpendidikan, telah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untukmemberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak sekolah dasar tentang pendidikan lingkungan hidup. Menrut Pratomo pendidikan lingkungan adalah suatu program pendidikan untuk memebina peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia.21 Surakusumah menyatakan pendidikan lingkungan memiliki definisi sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membentuk nilai, perilaku, dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan.22 Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan lingkungan adalah suatu program sekolah untuk membina peserta didik agar memiliki kesadaran, sikap dan perilaku tentang menghargai lingkungan. Menurut UNESCO tujuan umum Pendidikan lingkungan hidup adalah: a. untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan; b. untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, dan                                                            21 Melia Rimadani, Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Disekolah Dasar 
Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegicilacap. h . 18 22 Royan Mahmud Musthofa, Dwinda Nurningsih, Kutsiyah, Inregrasi Pendidikan Lingkungan 
Dengan Tri-Pusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, Masyarakat) Untuk Meningkatkan Kesadaran 
Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lahan Gambut Di Pelalawan,  Ria, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 1. p-ISSN: 2540-752x e-ISSN: 2528-5726. Agustus 2016 



30    c. untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek : pengetahuan,  sikap, kepedulian. keterampilan, dan partisipasi.23  Sedangkan menurut miyake dkk, tujuan pendidikan lingkungan hidup adalah: a. Bidang pengetahuan: membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan mendapat pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan.  b. Bidang kesadaran: membantu kelompok sosial dan individu untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan beserta isu-isu yang menyertainya, pertanyaan, dan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan.  c. Bidang perilaku: membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh serangkaian nilai perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan.  d. Bidang ketrampilan: membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk mendapatkan ketrampilan untuk megidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan.  e. Bidang partisipasi: memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu, kelompok dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.24  Jadi pendidikan lingkungan hidup diperlukan untuk dapat mengelola secara bijaksana sumber daya kita dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan generasi yang akan datang diperlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan atau perilaku yang membuat sumber daya kita tetap dapat dimanfaatkan secara lestari atau dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sutainable used).                                                            23 Rifki Afandi, Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Pembelajaran Ips Di Sekolah 
Dasar Sebagai Alternatif Menciptakan Sekolah Hijau, Pedagogia Vol. 2, No. 1, Februari 2013: h.  98-108, h. 101 24 Dewi Liesnoor Setyowati, Op.Cit. h. 5 



31    Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2006 mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah sehingga menjadi sebuah karakter peduli lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pada awalnya program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan lingkungan hidup (Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).25 Sekolah Adiwiyata adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi warga sekolah (guru, murid, dan pekerja lainnya), untuk mendorong upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan berdasarkan norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Melalui Sekolah Adiwiyata, lembaga pendidikan bisa menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan lingkungan hidup bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar, serta dapat meningkatkan kesadaran pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup di sekolah. Dengan                                                            25Amirul Mukminin Al-anwari, Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah 
Adiwiyata Mandiri,Ta’dib, Vol. Xix, No. 02, Edisi November 2014, h. 230 



32    melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah.26 sekolah Adiwiyata juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah harus menjadi model bagi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman.Sikap peduli dan berbudaya lingkungan dari warga sekolah diharapkan dapat ditularkan/berimbas kepada masyarakat sekitar sekolah, guna mewujudkan masyarakat yang berkarakter peduli lingkungan.27 Tujuan Program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.28                                                            26 Ira Rahmawati dkk,  Upaya Pembentukan Perilaku Peduli  Lingkungan Siswa Melalui 
Sekolah Adiwiyata  Di Smp Negeri 28 Surabaya, Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. Volume 01 Nomor 03 Tahun 2015, Hal 71-88, h. 74 27 Mirza Desfandi, Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program 
Adiwiyata,Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015, Copyright © 2015, Sosio Didaktika, p-ISSN: 2356-1386, e-ISSN: 2442-9430. h. 112 28Mayang Saputri, Komunikasi Persuasif Tim Adiwiyata Sdn 6 Pekanbaru Dalam Mewujudkan 
Sekolah Adiwiyata, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 - Oktober 2016. h. 3 



33    Adiwiyata adalah program terhadap sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan.29 Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.  Tujuan Program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.30 
C. Prinsip Etika Lingkungan  Prinsip etika lingkungan hidup dirumuskan dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam.Serta secara lebih luas, dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan. Menurut Keraf memberikan minimal ada sembilan prinsip dalam etika lingkungan hidup adalah: a. Sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada                                                            29Ara Hidayat,Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup,Jurnal Pendidikan Islam VolumeIV, Nomor 2, Desember 2015/143 P-ISSN : 2301-9166; E-ISSN : 2356-3877. h. 23 30Mayang Saputri, Op.cit., h. 3 



34    alam. Tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Manusia anggota komunitas ekologis. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan paling tinggi, mempunyai kewajiban menghargai hak semua mahkluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya.  b. Prinsiptangungg jawab atau moral responsibility for nature. Prinsip tanggung jawab disini bukan saja secara individu tetapi juga secara berkelompok atau kolektif. Prinsip tanggung jawab bersama ini setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi, seakan merupakan milik pribadinya.. c. Solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam. Alam dan semua kehidupan di dalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia.. d. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip kasih sayang dan kepedulian merupakan prinsip moral satu arah, artinya tanpa mengharapkan untuk balasan. Serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata untuk kepentingan alam.  e. Prinsip tidak merugikan atau no harm, merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan 



35    tindakan yang  merugikan atau mengancam eksistensi mahkluk hidup lain di alam semesta. Manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia.  f. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standart material. Bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik.  g. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip –prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positip pada kelestarian lingkungan hidup.  h. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sangat terkait dengan hahikat alam. Alam semesta sangat beraneka ragam. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam, hakikat kehidupan itu sendiri. Artinya, setiap kecenderungan reduksionistis dan antikeanekaragaman serta antipluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. i. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Dituntut berperilaku 



36    sedemikian rupa sebagai orang yang bersih dan disegani oleh publik karena mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan terutama kepentingan masyarakat..31 
D. Hasil Penelitian Yang Relevan 1. Jufri, Integrasi Pendidikan Lingkungan Dalam Pembelajaran Untuk Membentuk Karakter Peduli Lingkungan Di SD Negeri 1 Baruga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 1 Baruga Kota Kendari mengintegrasikan Pendidikan lingkungan dalam semua mata pelajaran, seperti pengintegrasian mata pelajaran LPH dengan IPA, IPS, Senibudaya, Matematika dan Bahasa Indonesia, Yaitu dengan memilih salah satu tema tertentu.32 2. Samsul, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Bentuk Perilaku Peserta Didik Peduli Lingkungan Di SMA Negeri 6 Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi pendidikan islam dalam bentuk perilaku peserta didik peduli lingkungan di SMA Negeri 6 Kendari dilakukan dengan pengenalan dan pemberian pemahaman pendidikan lingkungan melalui orientasi peserta didik, pengejawatan visi misi, sosialisasi atau kompaye peduli lingkungan sekolah, penulisan pesan-pesan atau symbol, dan memberikan contoh teladan oleh kepala sekolah. Dan upaya mempertahankan                                                            31 Dewi Liesnoor Setyowati, dkk, Pendidikan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Semarang 

Februari 2014, h. 65 
 32Jufri, Integrasi Pendidikan Lingkungan Dalam Pembelajaran Untuk Membentuk Karakter 

Peduli Lingkungan Di SDN !Baruga Kota Kendari.(Skripsi: IAIN Kendari 2017)  



37    perilaku peserta didik peduli lingkungsn agar tetap berkesinambungan di SMA Negeri 6 Kendari adalah dengan senantiasa mensosialisasikan tentang pentingnya memelihara lingkungan, senantiasa konsisten menjalankan program sekolah berupa penataan lingkungan33 3. Rahma, Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Siswa Di SMAN 4 Kendari. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa SMAN 4 adalah salah satu sekolah pendidikan umum yang mengimplementasikan niali-nilai pendidikan islam dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa SMAN 4 Kendari. Pihak sekolah menyadari bahwa kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Oleh sebab itu pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berbasis pendidikan lingkungan hidup.34 4. Emas kurnia, Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Di Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim putra Piyungan Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi yang dijlankan Di Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim ini ditunjang dengan beberapa program, di antaranya: adanya kerja sama dengan UMY, poskestren, pemilahan sampah juga ada program yang sekaligus menjadi penghasilan tambahan untuk siswa yaitu kewirausahaan dari sampah, selain membuat lingkungan bersih, siswa juga belajar                                                            33Samsul, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Perilaku Peserta 
Didik Peduli Lingkungan Di SMA N 6 Kendari.(Skripsi : IAIN Kendari 2016)  34Rahma, Implementasi nilai-nilai pendidikan islam dalam pembentukan karakter peduli 
lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari,(Skripsi : IAIN Kendari 2016)  



38    berwirausaha yang mana sangatlah berpengaruh terhadap mental siswa dan ditambah dengan adanya reward dan punishment, tentunya ini sebagai ini sebagai salah satu cara yang sangat efektif  dalam memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh siswa untuk senantiasa cita dan menjaga lingkungan mereka pada khususnya dan menjaga lingkungan dimana pun mereka berada nantinya pada umumnya. Perbedaan pada judul penelitian peneliti dengan kajian relevan diatas adalah penelitian pertama menunjukkan hasil penelitiannya bahwa mengsintegrasikan pendidikan peduli lingkungan melalui semua mata pelajaran.Sedangkan peniliti ingin meniliti tentang penanaman etika lingkungan yang dilakukan oleh guru dan siswa SDN 1 Baruga Kota Kendari. 


