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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang 

Lingkungan merupakan kombinasi antara  kondisi  fisik  yang  mencakup  pada 

keadaan  sumber daya alam yaitu  tanah,  air,  energi surya, mineral, serta flora dan fauna 

yang tumbuh  di  atas  tanah  maupun  di  dalam lautan,  dengan  kelembagaan  yang 

meliputi  ciptaan  manusia  seperti keputusan  bagaimana  mengelola  dan menggunakan  

akan  lingkungan  tersebut.  

Pengertian lingkungan tersebut dapat juga disebut  lingkungan  hidup  yaitu  

sebagai sesuatu yang ada disekitar makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik 

dan kompleks  serta  saling  mempengaruhiantara satu komponen dengan lainnya. 

Lingkungan  hidup  merupakan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan  

manusia  yang  terdapat  adanya timbal  balik  antara  lingkungan  dan makhluk  hidup.  

Undang-Undang  No.  23 Tahun  1997  pasal  1,  lingkungan  hidup didefinisikan  sebagai  

kesatuan  ruang dengan  segala  benda,  daya,  keadaan  dan makhluk  hidup  termasuk  di  

dalamnya manusia  dan  perilakunya  yang mempengaruhi  kelangsungan perikehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.  

Berdasarkan definisi  tentang  lingkungan  hidup  dapat dikelompokkan  menjadi  

dua bagian  yaitu kelompok  lingkungan  biotik  (lingkungan organik)  dan  kelompok  

lingkungan abiotik  (lingkungan  anorganik). Lingkungan  biotik  ialah  semua  makhluk 

hidup  yang  ada  disekitar  makhluk  hidup, mulai  dari  makhluk  hidup  terkecil 

(mikroorganisme),  sampai  dengan tumbuhan  dan  hewan,  termasuk  di dalamnya  

manusia.  Lingkungan  abiotik ialah semua unsur yang terdapat di sekitar makhluk  hidup  

yang  bukan  organisme hidup,  antara  lain  batuan,  tanah,  mineral, air, dan udara. 

Perubahan yang terjadi  pada  lingkungan  akan berpengaruh  secara  langsung  

pada kualitas  kehidupan  manusia. Pengelolaan  lingkungan  yang  buruk timbul  sebagai  

akibat  dari  kurangnya kesadaran  manusia  dalam  memelihara lingkungan,  

ketidakpedulian,  dan kurangnya  pemahaman  tentang pelestarian  lingkungan  sekitarnya 

memberikan  dampak  yang  sangat signifikan terhadap kehidupan mereka. Permasalahan  

lingkungan  yang tejadi  terkait  dengan  meningkatnya suhu  bumi  sebagai  dampak  dari 

kemajuan  pada  sektor  industri.  
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Permasalahan  lainnya  adalah  jumlah penduduk  di  muka  bumi  semakin padat.  

Data  statistik (www.statistik.ptkpt.net) menyatakan bahwa  jumlah  penduduk  di  dunia 

sampai  tahun  2012  adalah  sekitar  7 milyar  orang.  Indonesia  menempati urutan ke 

empat  negara dengan jumlah penduduk  terbanyak  setelah  Republik Rakyat  China,  

India  dan  Amerika. Bertambahnya  populasi  penduduk berdampak  pada  semakin  

sempitnya lahan hijau, berkurangnya cadangan air dan  sumber  energi  lainnya  serta 

meningkatnya  produksi  limbah.  

Kinsella  (2008)  menyatakan  bahwa saat ini kita menjadi semakin khawatir 

tentang  pemanasan  global,  perubahan iklim  dan  kesejahteraan  planet  ini  dan habitat 

untuk generasi masa depan. Isu-isu  yang  berkaitan  dengan lingkungan merupakan isu 

global yang menuntut perhatian dari berbagai sektor termasuk  pendidikan.  Sullivan  

dalam Bezzina  (2006)  menyatakan  bahwa krisis  lingkungan  merupakan  masalah 

sosial  dan  bukan  masalah  alamiah semata.  

Pendidikan  lingkungan  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam mengatasi  

permasalahan  lingkungan yang  timbul  saat  ini.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  

Seefeldt  (1989) bahwa  saat  ini  kebutuhan  akan pendidikan lingkungan sangatlah kritis. 

Permasalahan lingkungan serta sumber alam yang semakin berkurang, menjadi satu  

pemikiran  yang  mengarah  pada perhatian  dan  kepedulian  akan pendidikan 

lingkungan.  

Sehubungan  dengan  peran  guru, Lang  (2007) mengungkapkan  bahwa guru 

harus mempersiapkan siswa untuk belajar dalam lingkungan dan menggali lebih  dalam.  

Selanjutnya,  Lang  (2007) berpendapat  bahwa  belajar  mengenai lingkungan 

mengharuskan  siswa untuk mengembangkan  kemampuan  dalam melihat,  

menginterpretasi, memecahkan masalah dan membangun teori,  serta  pelaporan  dan  

mengambil tindakan atas informasi yang dihasilkan dari belajar. 

Pengembangan  kesadaran lingkungan  hidup  semakin  penting untuk  terus  

disosialisasikan  kepada semua  elemen  masyarakat  yang memiliki  tanggung  jawab  

dalam mempertahankan  dan  melestarikan lingkungan  demi  keberlanjutan  yang relevan  

dengan  alam.  Dalam  hal  ini, perlu  bimbingan  tentang  kepedulian lingkungan  melalui  

lembaga  yang namanya sekolah. Hal ini dimaksudkan agar  anak  usia  sekolah  memiliki 

kesadaran  akan  pentingnya  aspek lingkungan  dalam  mempertahankan kehidupan  saat  

ini  dan  di  masa  depan karena  pendidikan  lingkungan  hidup merupakan  tanggung  

jawab  seluruh masyarakat,  termasuk  pemerintah  dan lembaga pendidikan.  
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Pendidikan lingkungan hidup yang ditanamkan awal diharapkan akan 

mengembangkan  sikap  positif  dan terhadap  kelestarian  lingkungan. Hal ini  sejalan  

dengan  pernyataan  Sutrisno dkk  (2005)  bahwa  pengenalan  alam sekitar  melalui  

pendidikan  lingkungan sejak  dini  kepada  anak  merupakan langkah  awal  bagi  anak  

dalam menghargai lingkungan.  

Pemerintah  memiliki  tanggapan yang  positif  terkait  pendidikan lingkungan  

hidup,   dengan diterbitkannya  kebijakan  tentang Pengembangan  Kesadaran  

Lingkungan Hidup  (PKLH)  yang  dilaksanakan  di berbagai  institusi  pendidikan.  Di 

Provinsi  Jawa  Barat,  kesadaran pelatihan lingkungan yang dilakukan di sekolah  diatur  

dengan  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2007  tentang  Pedoman  

Muatan  Lokal kurikulum  Pendidikan  Lingkungan Hidup.  Implikasi  dari  Peraturan 

Gubernur tersebut adalah bahwa setiap sekolah  diharapkan  untuk mempersiapkan  

muatan  lokal pendidikan  lingkungan.   

Pada  tataran  formal  terbitlah Kurikulum  muatan  lokal  Pendidikan Lingkungan 

Hidup yang bisa dijadikan acuan oleh semua lembaga pendidikan. Pendidikan  dasar 

dipandang  sebagai  tempat  yang  tepat untuk  memulai  belajar  tentang lingkungan. 

Pendidikan  dasar merupakan dasar untuk pengembangan karakter  individu  dalam  

hidupnya  di masa  depan.  Banyak  ahli  menyatakan bahwa  pendidikan  sejak kecil 

merupakan  tahapan  yang  sangat fundamental  bagi  pengembangan  dan pendidikan  

selanjutnya.  Victorian Environmental  Education  Council (1992)  menyatakan bahwa 

pengalaman belajar yang terjadi pada usia dini akan menjadi  dasar  untuk  pengalaman 

belajar berikutnya.  

Beberapa  kualitas  mendasar  dari pentingnya  pendidikan  lingkungan seperti  

kreativitas,  kerjasama, pemeliharaan  lingkungan  penghargaan terhadap  bahan  yang  

digunakan kembali  serta  pemahaman  akan keterkaitan  dalam  kehidupan  di  muka 

bumi  dapat  dikembangkan  secara signifikan sejak usia dini.  

Beberapa  penelitian  mengungkap pentingnya  pendidikan  lingkungan hidup,  

seperti  yang  dinyatakan Chen&Cheng  dalam  penelitiannya (2008)  bahwa  Pendidikan  

Lingkungan merupakan  alat  yang  sangat  penting dalam menyediakan pengetahuan, 

sikap positif  terhadap  lingkungan  serta membangun  keterampilan  untuk melindungi  

dan  meningkatkan  kualitas lingkungan.  Pandangan  Sumarmi  (2008), penanaman 

pondasi lingkungan sejak dini menjadi  solusi  utama  yang  harus dilakukan,  agar  

generasi  muda  memiliki pemahaman  tentang  lingkungan  hidup dengan  baik  dan  

benar.  Pandangan  ini menunjukkan  bahwa  penanaman  peduli akan  lingkungan  hidup  
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menjadi  modal dasar  sebagai  sustainable  environtment development.   Pemahaman  

lingkungan hidup  melalui  hasil  research  oleh Bambang dan Muhsinantun  (2011) 

dalam Journal  Social  di  UNY  pada  umumnya mahasiswa  mempunyai  perilaku  

kurang peduli  terhadap  lingkungan.  Perilaku kurang  peduli  terhadap  lingkungan 

disebabkan  kurangnya  pengetahuan terhadap  dampak  dari  perilaku  terhadap 

lingkungan. 

Sehubungan  dengan keterbatasan  sumber  dana  serta semakin  meningkatnya  

tantangan terkait  kondisi  lingkungan  maka  perlu disediakan  program  pendidikan 

lingkungan  yang  efektif.  Dengan demikian,  akan  sangat  penting  bagi orang  tua,  

guru  serta  orang  dewasa lainnya untuk mengenali masa usia dini serta  menerapkan  

strategi  yang  tepat untuk  membantu  anak  memiliki kesadaran  yang  tinggi  terkait  

dengan pelestarian  lingkungan  hidup. 

 

B. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 

Pendidikan Lingkungan adalah Proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu 

masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah 

yang terkait didalamnya (UNESCO). Dalam Undang Undang  Republik Indonesia  No. 

23 tahun 1997, dinyatakan  bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup diartikan  sebagai  

upaya  mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen 

masyarakat yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan,  keterampilan  dan 

kesadaran  masyarakat  tentang  nilai nilai  lingkungan  dan  isu  permasalahan 

lingkungan  yang  pada  akhirnya  dapat menggerakkan  masyarakat  untuk berperan aktif 

dalam upaya pelestarian dan keselamatan  lingkungan  untuk kepentingan  generasi  

sekarang  dan yang akan datang. 

 

C. Perkembangan Pendidkan Lingkungan Hidup (PLH) 

Perkembangan konsep PLH di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan PLH  di  

tingkat  internasional  dan  Asia.   Sebagai  garapan  pendidikan  yang bertujuan utama 

untuk  “kepentingan”  lingkungan, di Indonesia berkembang dalam dua model yang 

diformulasikan dalam Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), dan 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang terpisah  dengan  Pendidikan  Kependudukan  

(PK).  Penyatuan  antara  PLH dengan  PK  dalam  PKLH   memang  cukup  beralasan  
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karena  permasalahan lingkungan  secara  langsung  melekat  erat  dengan  masalah  

kependudukan, baik  dalam  segi  kuantitatif  maupun  kualitatif  penduduk.  Sedangkan  

alasan pemisahan tampaknya lebih karena disiplin keilmuan (kajian) yang diyakini 

sebagai landasan pengembangan bidang garapan pendidikan masing-masing, yaitu PLH 

lebih cenderung pada disiplin Sains (IPA) dan PK lebih cenderung pada disiplin 

Geografi. 

 

1. Perkembangan  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  di  Tingkat  Internasional 

Pada tahun 1975, sebuah lokakarya internasional tentang  PLH  diadakan di  Beograd,  

Jugoslavia,  yang  telah    menghasilkan  pernyataan  antar  negara peserta  mengenai  PLH  

yang  dikenal  sebagai  “The  Belgrade  Charter  -  a Global  Framework  for  

Environmental  Education”.  Secara  ringkas  tujuan PLH yang dirumuskan dalam 

Belgrade Charter tersebut adalah: 

a. meningkatkan  kesadaran  dan  perhatian  terhadap  keterkaitan  bidang ekonomi, 

sosial, politik serta ekologi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan; 

b. memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan,  sikap/perilaku,  motivasi  dan  komitmen,  yang  diperlukan untuk 

bekerja secara individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini 

dan mencegah munculnya masalah baru; 

c. menciptakan  satu  kesatuan  pola  tingkah  laku  baru  bagi  individu, kelompok-

kelompok dan masyarakat terhadap lingkungan hidup. 

 

2. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Tingkat ASEAN 

Program  pengembangan  pendidikan  lingkungan  bukan  merupakan  hal yang  baru  di  

lingkup  ASEAN.  Negara-negara  anggota  ASEAN  telah mengembangkan  program  dan  

kegiatannya  sejak  konferensi  internasional PLH  pertama  di  Belgrade  tahun  1975.  

Sejak  dikeluarkannya  ASEAN Environmental  Education  Action  Plan  2000-2005,  

masing-masing  negara anggota  ASEAN  perlu  memiliki  kerangka  kerja  untuk  

pengembangan  dan pelaksanaan  pendidikan  lingkungan.  Pada  intinya  ASEAN  

Environmental Education  Action  Plan  2000  –  2005  ini  merupakan  tonggak  sejarah  

yang penting  dalam  upaya  kerja  sama  regional  antar  sesama  negara  anggota ASEAN  

serta  turut  meningkatkan  pelaksanaan  pendidikan  lingkungan  di masing-masing negara 

anggota ASEAN. 
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3. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia. 

Pada  awalnya  penyelenggaraan  PLH  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Institut  Keguruan  

Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta pada tahun 1975. Pada tahun 1977/1978 rintisan 

Garis‐garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah 

Dasar Jakarta. Pada tahun 1979  di  bawah  koordinasi  Kantor  Menteri  Negara  

Pengawasan  Pembangunan  dan Lingkungan  Hidup  (Meneg  PPLH)  dibentuk  Pusat  

Studi  Lingkungan  (PSL)  di  berbagai perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta,  dimana  

pendidikan  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL mulai dikembangkan). 

Sampai tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi 

Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL.  

Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Departeman  Pendidikan  

Nasional (Ditjen  Dikdasmen  Depdiknas),  menetapkan  bahwa  penyampaian  mata  ajar  

tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam 

kurikulum tahun 1984 dengan memasukan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke 

dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan. Tahun 

1989/1990 hingga 2007, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup  (PKLH) melaksanakan  program  Pendidikan  

Kependudukan  dan Lingkungan  Hidup; sedangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan 

(SBL) mulai dikembangkan pada tahun 2003 di 120  sekolah.  Sampai  dengan  

berakhirnya  tahun  2007,  proyek  PKLH  telah  berhasil mengembangkan  SBL  di  470  

sekolah,  4  Lembaga  Penjamin  Mutu  (LPMP)  dan  2  Pusat Pengembangan Penataran 

Guru (PPPG).   

Prakarsa Pengembangan Lingkungan Hidup juga dilakukan oleh LSM. Pada tahun 

1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan LSM yang 

berminat dan menaruh perhatian terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup. Hingga tahun 

2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL, perorangan dan 

lembaga) yang bergerak dalam  pengembangan  dan  pelaksanaan  pendidikan  lingkungan  

hidup.  Sedangkan  tahun 1998 – 2000 Proyek Swiss Contact berpusat di VEDC 

(Vocational Education Development Center) Malang mengembangkan Pendidikan 

Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup Kejuruan 

dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan 

hidup bagi guru‐guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.   
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Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional 

dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan 

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

Kementerian Lingkungan  Hidup  mengembangkan  program  pendidikan  lingkungan  

hidup  pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. 

Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan 

melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan 

Hidup. 

 

 

D. Kendala Pendidikan Lingkungan Hidup 

Dalam  pelaksanaan  PLH  selama  ini,  dijumpai  berbagai  situasi permasalahan 

yang dapat dianggap sebagai kendala dalam pelaksanaan PLH, antara lain:  

a. Rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk  berperan  dalam  PLH  yang disebabkan  

oleh  kurangnya  pemahaman  terhadap  permasalahan pendidikan  lingkungan  yang  

ada,  rendahnya  tingkat  kemampuan  atau keterampilan,  dan  rendahnya  komitmen  

masyarakat  dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

b. Pemahaman  para  pelaku  pendidikan  terhadap  pendidikan  lingkungan yang  masih  

terbatas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  persepsi  para  pelaku pendidikan lingkungan 

hidup yang sangat bervariasi. 

c. Kurangnya  komitmen  pelaku  pendidikan  juga  mempengaruhi keberhasilan 

pengembangan PLH. Dalam jalur pendidikan formal, masih ada  kebijakan  sekolah  

yang  menganggap  bahwa  PLH  tidak  begitu penting  sehingga  membatasi  ruang  

dan  kreativitas  pendidik  untuk mengajarkan PLH secara komprehensif. 

d. Materi  dan  metode  pelaksanaan  PLH  yang  selama  ini  digunakan dirasakan  

belum  memadai  sehingga  pemahaman  kelompok  sasaran mengenai  pelestarian 

lingkungan hidup menjadi tidak utuh. Di samping itu,  materi  dan  metode  

pelaksanaan  PLH  yang  tidak  aplikatif  kurang mendukung penyelesaian 

permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di daerah masing-masing. 

e. Sarana  dan  prasarana  dalam  PLH  juga  memegang  peranan  penting. Namun 

demikian, umumnya hal ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dari para 

pelaku. Pengertian terhadap sarana dan prasarana untuk PLH  seringkali  
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disalahartikan  sebagai  sarana  fisik  yang  berteknologi tinggi sehingga menjadi 

faktor penghambat motivasi dalam pelaksanaan PLH. 

f. Kurangnya  ketersediaan  anggaran  PLH.  Perhatian  Pemerintah  yang belum  mampu  

untuk  mengalokasikan  dan  meningkatkan  anggaran pendidikan lingkungan juga 

mempengaruhi perkembangan PLH tersebut. Selain  itu,  pelaksanaan  PLH  di  

berbagai  instansi  baik  pemerintah maupun swasta tidak dapat maksimal karena 

terbatasnya dana/anggaran dan penggunaannya yang kurang efisien dan efektif. 

g. Lemahnya  koordinasi  antar  instansi  terkait  dan  para  pelaku  pendidikan 

menyebabkan  kurang  berkembangnya  PLH.  Hal  ini  terlihat  dengan adanya  

gerakan  PLH  (formal  dan  nonformal/informal)  yang  masih bersifat sporadis, tidak 

sinergis dan saling tumpang tindih. 

h. Belum adanya kebijakan Pemerintah yang secara terintegrasi mendukung 

perkembangan  PLH  di  Indonesia,  seperti  misalnya  kebijakan  yang dilakukan 

selama ini hanya bersifat bilateral dan lebih menekankan kerja sama  antar  instansi  

(contoh:  MoU  antara  Kementerian  Lingkungan Hidup  dengan  Departemen  

Pendidikan  Nasional,  MoU  antara Kementerian  Lingkungan  Hidup  dengan  

Departemen  Agama,  dan  lainlain),  sementara  di  beberapa  kabupaten  sampai  saat  

ini  belum  ada peraturan  daerah  yang  secara  spesifik  mengatur  hal-hal  yang  

berkaitan dengan masalah PLH. 

Dari  gambaran  situasi  permasalahan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa kurang 

berkembangnya PLH selama ini disebabkan oleh: 

a. lemahnya kebijakan pendidikan nasional; 

b. lemahnya kebijakan pendidikan daerah; 

c. lemahnya  unit  pendidikan  (sekolah-sekolah)  untuk  mengadopsi  dan menjalankan 

perubahan sistem pendidikan yang dijalankan menuju PLH;  

d. lemahnya  masyarakat  sipil,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  DPR untuk 

mengerti dan ikut mendorong terwujudnya PLH;  

e. lemahnya  proses-proses  komunikasi  dan  diskusi  intensif  yang memungkinkan  

terjadinya  transfer  nilai  dan  pengetahuan  guna pembaruan kebijakan pendidikan 

yang ada. 
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BAB II 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  

PADA TINGKAT PENDIDIKAN DASAR 

 

A. Karakteristik Peserta Didik Pendidikan Dasar 

Masa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar atau masa untuk sekolah. 

Disebut masa matang untuk belajar karena mereka sudah berusaha mencapai sesuatu, 

sedangkan masa matang untuk bersekolah, karena mereka sudah menginginkan 

kecakapan-kecakapan baru, yang dapat diberikan oleh sekolah (Conny, 2008: 29).  

Mulai anak umur 6 tahun, anak sudah matang untuk masuk sekolah. Masa anak 

sekolah adalah usia 6-12 tahun, pada masa ini anak memasuki masa belajar didalam dan 

diluar sekolah. Banyak aspek prilaku dibentuk melalui penguatan (reinforcement) verbal, 

keteladanan dan identifikasi (Ahmadi, 2005: 70).  

1. Perkembangan Intelektual  

Anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas 

belajar menurut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitifnya.  

2. Perkembangan Bahasa  

Usia SD merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan 

menguasai perbendaharaan bahasa (Vocabulary).  

3. Perkembangan Sosial  

Anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri (egosentris) kepada yang 

kooperatif (bekerja sama) atau sosientris (mau memperhatikan kepentingan orang lain 

sehingga diterima menjadi anggota kelompok).  

4. Emosi  

Anak mulai sadar bahwa pengungkapan kata-kata kasar tidak diterima di masyarakat. 

Jadi dia mulai belajar untuk mengkontrol emosinya dalam bergaul.  

5. Moral 

Anak mulai mengenal konsep moral (mengenai benar dan salah atau baik buruk) 

pertama kali dalam diri keluarga. 

6. Perkembangan Penghayatan keagaman  

Usia SD merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan dari 

periode sebelumnya. Kualitas keagamaan sangat dipengaruhi oleh proses 

pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. 
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7. Perkembangan Motorik  

Perkembangan motorik anak SD sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan kelebihan gerak aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia 

ini merupakan masa ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik. 

contohnya: menggambar, melukis, mengetik (komputer) dll (Yusuf, 2006: 56). 

 

B. Fase Perkembangan Anak 

Anak usia SD (6-12 tahun) disebut sebagai masa anak-anak (midle childhood). 

Pada masa inilah disebut sebagai usia matang bagi anak-anak untuk belajar. Hal ini 

dikarenakan anak-anak menginginkan untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru yang 

diberikan oleh guru di sekolah. Simanjuntak dan Pasaribu (1983: 68) menegaskan bahwa 

salah satu tanda permulaan periode bersekolah ini ialah sikap anak terhadap keluarga 

tidak lagi egosentris melainkan objektif dan empiris terhadap dunia luar. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa telah ada sikap intelektualitas sehingga mas ini disebut periode 

intelektual. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1995: 44) bahwa masa usia 

sekolah ini sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Pada 

masa ini secara relatif anak-anak mudah untuk dididik daripada masa sebelumnya dan 

sesudahnya. 

Memahami tentang murid berarti memahami  gejala atau kondisi yang dimiliki. 

Untuk mengetahui karakteristik gerak siswa SD, terlebih dahulu perlu untuk memahami 

tingkat perkembangan siswa SD menurut tingkat usianya. Secara umum sifat siswa SD 

antara lain: 

1. Mempunyai sifat patuh terhadap aturan. 

2. Kecenderungan untuk memuji diri sendiri. 

3. Suka membandingkan diri dengan orang lain. 

4. Jika tidak dapat menyelesaikan tugas, maka tugas tersebut dianggap tidak penting. 

5. Realistis, dan rasa ingin tahu yang besar. 

6. Kecenderungan melakukan kegiatan kehidupan yang bersifat praktis dan nyata 

(Sunarto, 2008: 35). 

Pada jenjang pendidikan SD dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu masa kelas 

rendah SD, mulai dari umur 6 tahun sampai umur 9 atau 10 tahun. Dan masa kelas tinggi 

SD, kira-kira umur 9 tahun atau 10 tahun - umur 12 tahun atau 13 tahun. 
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a. Masa kelas rendah SD, kira-kira umur 6 tahun atau 7 tahun - umur 9 tahun atau 10 

tahun. 

Karakteristik siswa SD kelas rendah (kelas 1, kelas 2, dan kelas 3) adalah sebagai 

berikut: 

1) Karakteristik umum:  

a) Waktu reaksinya lambat 

b) Koordinasi otot tidak sempurna 

c) Suka berkelahi 

d) Gemar bergerak, bermain, memanjat 

e) Aktif bersemangat terhadap bunyi-bunyian yang teratur 

2) Karakteristik kecerdasan 

a) Kurangnya kemampuan pemusatan perhatian 

b) Kemauan berpikir sangat terbatas 

c) Kegemaran untuk mengulangi macam-macam kegiatan 

3) Karakteristik sosial 

a) Hasrat besar terhadap hal-hal yang bersifat drama. 

b) Berkhayal dan suka meniru 

c) Gemar akan keadaan alam 

d) Senang akan cerita-cerita. 

e) Sifat pemberani 

f) Senang mendapat pujian 

4) Kegiatan gerak yang dilakukan 

a) Menirukan 

Anak-anak SD pada tingkat rendah, dalam bermain senang menirukan sesuatu 

yang dilihatnya. Gerak-gerak apa yang dilihat di TV ataupun gerak-gerak yang 

secara langsung dilakukan oleh orang lain, teman ataupun binatang. 

b) Manipulasi 

Anak-anak kelas rendah secara spontan menampilkan gerak-gerak dari objek 

yang diamatinya. Tetapi dari pengamatan objek tersebut anak menampilkan 

gerak yang disukainya. 
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b. Masa kelas tinggi SD, kira-kira umur 9 tahun atau 10 tahun - umur 12 tahun atau 13 

tahun. Sedangkan karakteristik anak SD pada tingkat tinggi memiliki sedikit 

persamaan dengan kelas rendah. Karakteristik kelas tinggi yang dimaksud antara lain: 

1) Karakteristik Umum 

a) Waktu reaksinya cepat 

b) Koordinasi otot sempurna 

c) Gemar bergerak dan bermain. 

2) Karakteristik Kecerdasan 

a) Mempunyai kemampuan pemusatan perhatian. 

b) Kemampuan berpikir lebih banyak. 

3) Karakteristik Sosial 

a) Tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama. 

b) Gemar pada lingkungan sosial. 

c) Senang pada cerita-cerita lingkungan social. 

d) Sifat pemberani tetapi masih menggunakan logika. 

4) Kegiatan Gerak yang Dilakukan 

a) Anak memiliki kemamouan dalam menampilkan suatu kegiatan yang lebih 

tinggi. Jadi mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan dari kegiatan 

yang dilakukan. 

b) Artikulasi (articulation). 

 

C. Perkembangan Tugas Anak Usia Sekolah Dasar  

Pada masa ini anak sudah semakin luas lingkungan pergaulannya. Anak sudah 

banyak bergaul dengan orang-orang di luar rumah. Masyarakat mengharapkan agar anak 

menguasai dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya agar diterima dengan baik 

oleh lingkungannya. 

Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa anak sekolah adalah (Izzaty, 2008: 103). 

1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain 

2. Sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat mengenai 

diri sendiri 

3. Belajar bergaul dengan teman sebaya 

4. Mulai mengembangkan peran social pria atau wanita 
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5. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan 

berhitung 

6. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari 

7. Mengembangkan kata batin, moral dan skala nilai 

8. Mengembangkan sikap terhadap kelompok social dan lembaga 

9. Mencapai kebebasan pribadi 

Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangan ditentukan oleh 

lingkungan keluarga, orang tua, orang-orang terdekat dalam keluarga dan guru di sekolah. 

Tugas-tugas perkembangan yang dipaparkan diatas, merupakan gambaran perwujudan 

kematangan biologis dan psikologis individu, ekspektasi masyarakat dan tuntutan budaya 

dan agama. Penuntasan tugas-tugas perkembangan tersebut tidak selalu berjalan dengan 

mulus. Untuk mencapai tugas-tugas perkembangan tersebut, beberapa upaya yang dapat 

dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu: (Yusuf, 2011: 19). 

Menciptakan iklim religious yang dapat memfasilitasi perkembangan kesadaran 

beragama, akhlak mulia, etika atau karakter peserta didik. Pihak sekolah perlu 

menyediakan sarana dan prasarana peribadatan, memberikan contoh atau suri tauladan 

dalam melaksanakan ibadah, dan berakhlak mulia, seperti menyangkut aspek 

kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kejujuran, dan tanggung jawab. 

Membangun suasana sosio-emosional yang kondusif bagi perkembangan 

keterampilan social dan kematangan emosi peserta didik, seperti memelihara hubungan 

yang harmonis antara kepala sekolah dengan guru-guru, guru dengan guru, siswa dengan 

siswa. Guru bersikap ramah dan respek terhadap peserta didik, begitupun peserta didik 

kepada guru. 

Membangun iklim intelektual yang memfasilitasi perkembangan berpikir, nalar, 

dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Penciptaan ilkim intelektual ini bias 

berlangsung dalam proses pembelajaran di kelas (seperti guru menerapkan metode 

pembelajaran yang variatif; menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan 

multimedia atau memanfaatkan laboratorium secara efektif; memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, dan mengemukakan pendapat atau gagasan); dan kegiatan 

kelompok-kelompok belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Pada kajian psikologi perkembangan peserta didik Desmita (2011: 13) 

mengelompokkan ada tiga ciri utama pada masa SD, yaitu: 

1. Dorongan anak untuk keluar rumah dan masuk kedalam kelompok sebaya. 
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2. Keadaan fisik yang mendorong anak untuk masuk kedalam dunia permainan dan 

pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. 

3. Dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep, logika, simbol dan 

komunikasi secara dunia. 

Sejalan dengan tiga ciri utama diatas, maka perkembangan tugas pada usia SD 

diantaranya: 

1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan. 

2. Membina sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai suatu organisme yang 

sedang berkembang. 

3. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

4. Belajar berperan sebagai pria atau wanita secara tepat. 

5. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dengan 

baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

6. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Mengembangkan kata hati, moral, dan skala-skala nilai. 

8. Mencapai kemerdekaan pribadi. 

9. Mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial. 

 

D. Karakteristik Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar  

1. Karakteristik Perkembangan Siswa Kelas 1 dan 2 

a. Aktif dan mudah gembira 

b. Menyenangi bakerja dengan menggunakan tangan 

c. Memperlihatkan rasa bangga yang besar dalam bekerja 

d. Memperlihatkan kekuasaan yang dimilikinya 

e. Ingin menjadi yang pertama 

f. Memiliki waktu yang terbatas terhadap minat dan mudah bosan 

g. Memiliki perasaan yang mudah tersakiti 

h. Ketertarikan sesuatu untuk disentuh dan dirasakan 

i. Menginginkan persetujuan teman sekelas dan guru 

j. Sangat menyenangi permainan imajinatif, tari, cerita dan permainan 

2. Karakteristik Perkembangan Siswa Kelas 3 dan 4 

a. Koordinasi mata dan tangan telah terimprovisasi 

b. Penggunaan otot kecil telah lebih baik 
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c. Menjadi sadar akan perbedaan tiap orang 

d. Secara umum pembelajaran akan lebih responsif, teratur dan kerjasama 

e. Siswa sudah memisahkan bentuk berdasarkan jenis kelamin 

f. Menyenangi buku komik 

g. Kemampuan untuk konsentrasi pada masa ini lebih lama 

h. Mengembangkan minat dalam bepergian 

i. Mengembangkan perasaan humor 

j. Memiliki kegemaran dan mengumpulkan 

3. Karakteristik Perkembangan Siswa Kelas 5 dan 6 

a. Mulai banyak menkonsentrasikan diri berdasarkan minat individu dan dimulai dari 

minat individu 

b. Hal yang diminati pada masa ini berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan Gender 

c. Mengembangkan minat di luar rumah dan sekolah, masyarakat dan dunia yang 

lebihLuas 

d. Mulai tumbuh sikap kritis dan mandiri 

e. Mulai adanya emosi yang kritis dan perubahan fisik 

f. Tumbuh kegemaran mengumpulkan karya seni 

g. Mulai adanya fase hero dan semangat heroik 

h. Pengembangan kepekaan pada nilai, kepekaan akan nilai baik dan buruk 

i. Bertambahnya minat dan lamanya dalam bekerja 

 

E. Tujuan Pengembangan Kurikulum PLH Pada Pendidikan Dasar 

Menurut Wittmann 1997, ada tiga prinsip dasar didaktis untuk pendidikan 

lingkungan hidup yang dapat dijalani siswa, yaitu sebagai berikut : 

1. Pendidikan lingkungan secara menyeluruh 

Menyeluruh artinya mencakup semua dimensi yang berhubungan dengan pemahaman 

lingkungan, baik yang berhubungan dengan alat indera, maupun ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Belajar yang menyeluruh akan menunjukkan hubungan 

keterkaitan antara satu dengan lain hal. 

2. Pendidikan lingkungan diterapkan sesuai dengan situasi. 

Pertama situasi belajar harus menyentuh perasaan anak. Perlu diperhatikan bahwa 

perasaan anak sama dengan orang dewasa, hargailah anak agar ia dapat 
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menumbuhkan motivasinya untuk belajar dan berbuat. Kedua, situasi belajar harus 

dapat memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan 

lingkungan dimana ia berada sebagai sumber belajar, ajak siswa untuk mencari solusi 

terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan sekitarnya. 

3. Pendidikan lingkungan menuntut tindakan 

Penyelenggaraan PLH hendaknya memberikan pelayanan pada siswa untuk aware 

terhadap masalah lingkungan dan siswa berlatih untuk menyusun sebuah positive 

action dalam upaya meminimalisasi dampak permasalahan yang timbul di 

lingkungannya tersebut. Misalnya jika permasalahan yang muncul adalah mengenai 

tumpukan sampah yang tersebar diseluruh penjuru sekolah, maka siswa dapat 

melakukan tindakan positif sebagai individu yang peduli lingkungan dengan cara 

memungut sampah tersebut kemudian membuangnya ke tempat sampah, atau 

mungkin juga mengajak beberapa temannya untuk melakukan opsih (operasi bersih) 

di lingkungan sekolah. 

Dalam pendidikan ekologi dapat menerapkan pendekatankarakter ekologis 

(Holahan,1992, dalam M. Noor Rochman Hadjam Wahyu Widhiarso, 2003), yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan sikap berwawasan ekologis masyarakat, mengingat 

krisis ekologi yang terjadi selama ini lebih disebabkan oleh sikap maladaptive manusia 

dalam berinteraksi denganl ingkungannya. Program Ecological Character Building adalah 

salah satu pendekatan untuk merangsang sikap berwawasan ekologi sindividu. Program 

ini beris ikegiatan-kegiatan yang disusun untuk menyentuh sisi psikologi smanusia dalam 

hubungannya dengan alam.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh M. Noor RochmanHadjam Wahyu Widhiarso (2003) 

bahwa aplikasi perilaku ekologis adalah aktivitas terjun langsung kemasyarakat untuk 

menyelesaikan masalah ekologis yang ada yang diikuti dengan memberikan pemahaman 

mengenai pentingnya   memelihara kelestarian lingkungan. Aktivitas ini berupa aksi 

dalam bentuk sebagai berikut. 

a. Penanaman pohon/membuattamansekolah.  

b. Pembersihansampah.  

c. Menyebarkanstiker dan pamfletgerakanekologi di sekolah.  

d. Eko-wisata 

Eko-wisata adalah wisata ketempat-tempat yang memiliki kondisi alam yang 

seimbang. Bebas dari polusi dan pencemaran. Diharapkan setelah melakukan eko-wisata 

individu dapat mengenal alam lebih dekat. Selain berusaha mengakrab ialam, peserta juga 
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diajak untuk belajar meningkatkan potensi mereka seperti yang dijelaskan oleh Heimstra 

(1978), yang mengatakan bahwa mengunjungi tempat-tempat rekreasi adalah bagian 

penting dari keinginan manusia yang membawa manfaat pada pembentukan self-image 

yang positif, pembentukan identitassosial yang memungkinkan untuk bekerjasama, serta 

menguji kekuatan untuk berprestasi. 

Tujuan Tingkat 1 (Level Konsep Dasar ekologi) 

Tujuan tingkat 1 dalam pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan dalam 

pendidikan dasar adalah pengetahuan akan konsep-konsep dasar ekologi. Pendidikan 

lingkungan hidup di sekolah dasar diharapkan membantu setiap individu untuk 

memperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan dan 

masalahnya. Adapun konsep dasar yang dikembangkan di sekolah dasar antara lain : 

a. Kebersihan dan kesehatan di rumah 

b. Kebersihan dan kesehatan  di sekolah 

c. Pola Hidup Bersih, Sehat, dan Indah dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun 

(CTPS)  

d. Lingkungan botik dan dan abiotik 

e. Pelestarian lingkungan 

f. Pencemaran lingkungan 

g. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan  

h. Sikap disiplin dalam memelihara tanaman yang ditanam dalam pot. 

i. Bencana alam 

j. Cara – cara menghadapi bencana alam 

k. Cara bersiap siaga mengahadapi bencana alam. 

l. Simulasi penanggulangan bencana alam 

m. Sikap empati terhadap orang lain. 

n. Sumber daya alam  

o. Menerapkan hasil teknologi sederhana  

p. Pembibitan tanaman 

q. Pola hidup sederhana 

r. Sikap hidup hemat 

 Tujuan tingkat  II (Level Kesadaran Konsep) 

Tujuan tingkat 2 dalam pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan dalam 

pendidikan dasar adalah kesadaran akan konsep, yaitu memberi dorongan kepada setiap 
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individu untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan 

masalahnya. Kesadaran yang diharapkan dalam pendidikan lingkungan hidup di 

pendidikan dasar antara lain : 

a. Kesadaran akan kebersihan diri dan lingkungan sekitar 

b. Kesadaran akan pelestarian lingkungan 

c. Kesadaran akan bencana alam 

d. Kesadaran akan empati akan korban bencana alam 

e. Kesadaran akan perkembangan teknologi 

f. Kesadaran akan sumber daya alam 

 Tujuan Tingkat III (Level Investigasi dan Evaluasi) 

Investigasi (investigation): merancang survey, studi pustaka, melakukan 

wawancara, menganalisa data; Meneliti (examine) issue lingkungan yang 

utamadarisudutpandanglokal, nasional, regional dan internasional, 

sehinggasiswadapatmenerima insight mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis 

yang lain; Memberitekanan pada situasilingkungansaatini dan situasi lingkungan yang 

potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya; Mempromosikan 

nilai dan pentingnya kerja sama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan 

memecahkan masalah-masalah lingkungan. 

Tujuan tingkat 3 dalam pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan dalam 

pendidikan dasar adalah investigasi dan evaluasi, yaitu membantu setiap individu untuk 

memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan 

dan mendorong setiap individu agar memiliki kemampuan mengevaluasi pengetahuan 

lingkungan ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor 

pendidikan. Investigasi dan evaluasi  dalam pendidikan lingkungan hidup di pendidikan 

dasar antara lain: 

a. Mengidentifikasi cara – cara hidup bersih di rumah dan di sekolah 

b. Menyelidiki akibat tidak menerapkan pola hidub bersih dan sehat 

c. Mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di lingkungan 

sekitar, berdasarkan hasil pengamatan.  

d. Mempraktikan bagaimana cara merawat tanaman di sekitar rumah dan sekolah 

e. Mendiskusikan tanda – tanda gunung meletus, cara bersiap siaga menghadapi 

bencana alam gunung meletus 

f. Menyelidiki bagaimana pembuatan kompos 
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g. Menyelidiki akibat boros listrik dan air 

 Tujuan tingkat IV (Level Resolusi) 

Tujuan tingkat 4 dalam pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan dalam 

pendidikan dasar adalah resolusi, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh 

keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan dan 

memberikan motivasi kepada setiap individu untuk berperan serta secara aktif dalam 

pemecahan masalah lingkungan. Resolusi dalam pendidikan lingkungan hidup di 

pendidikan dasar antara lain : 

a. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari 

b. Memelihara tanamn dan merawatnya 

c. Mengumpulkan donasi untuk korban bencana 

d. Memanfaatkan sampah organik disekitar rumah dan sekolah untuk dijadikan kompos 

e. Menerapkan hidup hemat air dan energi 

 

F. Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar pada Pendidikan Dasar   

PLH adalah program pendidikan untuk membina anak didik agar memiliki 

pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab 

terhadap alam dan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan  dan tercapainya 

tujuan pembengunan tersebut 

Tujuan PLH adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku rasional 

danbertanggung jawab terhadap masalah kependudukan dan lingkungan hidup. PLH 

bukan mata pelajaran yang berdiri sendiri melainkan mata pelajaran yang di integrasikan 

keberbagai mata pelajaran dalam kurikulum terutama kurikulum SD yang berlaku. 

 

G. Pendekatan Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan Lingkungan Hidup pada jalur pendidikan formal dapat ditempuh 

melalui dua pendekatan yaitu pendekatan monolitik dan integratif.  

1. Pendekatan Monolitik 

Pendekatan monolitik adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu pemikiran 

bahwa setiap mata pelajaran merupakan komponen yang berdiri sendiri dalam 

kurikulum dan mempunyai tujuan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Sistem 

pendekatan ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:   
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a. Membangun satu disiplin ilmu baru yang diberi nama PLH. Nantinya dijadikan 

mata pelajaran yang terpisah dari ilmu-ilmu lain. 

b. Membangun paket PLH yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

 

Kelebihan pendekatan monolitik: 

1) Mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

2) Persiapan mengajar lebih mudah dan bahan-bahannya dapat diketahui dari silabus. 

3) Pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih sintesis. 

4) Waktu yang disediakan dapat secara khusus, pencapaian tujuan bisa lebih aktif. 

5) Evaluasi belajar bisa lebih jelas dan mudah.  

Kelemahan Pendekatan Monolitik : 

1) Perlu dibuat silabus sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sejajar dengan 

mata pelajaran lain. 

2) Perlu menambah tenaga pengajar yang mempunyai spesialisasi dalam Pendidikan 

Lingkungan Hidup. 

3) Kemungkinan menambah beban belajar siswa dari mata pelajaran yang ada 

sekarang dalam kurikulum. 

2. Pendekatan Terpadu (Integratif) 

Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang didasarkan pemaduan mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup dengan mata pelajaran lain. Pendekatan ini dapat 

ditempuh melalui dua cara, yaitu: 

a. Membangun suatu unit atau seri pokok bahasan yang disiapkan untuk dipadukan 

kedalam mata pelajaran tertentu. 

b. Membangun suatu program inti yang bertitik tolak dari suatu mata pelajaran 

tertentu. 

Kelebihan Pendekatan Terpadu : 

1) Tidak perlu menambah tenaga kerja pengajar khusus dibidang PLH. 

2) Makin banyak guru mata pelajaran lain yang terlibat sehingga siswa memperoleh 

bahan yang lebih banyak. 

Kelemahan pendekatan terpadu : 

1) Perlu adanya penataran guru untuk pelajaran PLH yang dipadukan. 

2) Perlu mengubah silabus dan jam pelajaran yang telah ada. 

3) Timbul kesulitan proses untuk memadukan PLH dengan pelajaran lain. 
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4) Kemungkinan tenggelamnya program PLH ke dalam mata pelajaran lain dan 

sebaliknya. 

5)  Keterbatasan waktu yang tersedia dapat menghambat tercapainya tujuan dengan 

baik. 

6)  Evaluasi perlu cara khusus karena adanya dua tujuan dalam satu kegiatan 

pembelajaran. 

Pertimbangan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

menetapkan pelaksanaan PLH dalam program sekolah melalui pendekatan terpadu. Agar 

ini berhasil maka perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Perpaduan harus dilakukan secara tepat agar pengetahuan mata pelajaran yang 

dijadikan perpaduan tidak mengalami perubahan susunan. 

b. Susunan pengetahuan yang jadi perpaduan berdasarkan kurikulum yang ada pada 

sistem persekolahan yang sedang berlaku. 

c. Mata pelajaran induk yang dipilih sebagai wadah perpaduan memiliki daya serap 

yang cukup. 

Adapun mata pelajaran yang utama sebagai wadah perpaduan adalah Pendidikan 

Agama, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PJOK dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

H. Implementasi PLH Pada Pendidikan Dasar 

Sehubungan dengan penerapan pendidikan lingkungan hidup di SD guru perlu 

mengetahui bagaiman Kebutuhan Siswa SD. Kebutuhan siswa SD antara lain :  

1. Anak SD Senang Bermain 

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang 

bermuatan  permainan  lebih  –  lebih  untuk  kelas  rendah.  Guru  SD  seyogyanya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di 

dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai.  

Penyusunan  jadwal  pelajaran  hendaknya  diselang  saling  antara  mata pelajaran 

serius seperti IPA, Matematika, dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan 

seperti pendidikan jasmani, atau Seni Budaya dan Keterampilan (SBK).  

2. Anak SD Senang Bergerak 

Orang dewasa dapat duduk berjam‐jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan 

tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang 

model  pembelajaran  yang  memungkinkan  anak  berpindah  atau  bergerak. 
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Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, dirasakan anak 

sebagai siksaan.   

 

3. Anak usia SD Senang Bekerja dalam Kelompok 

Anak usia SD dalam  pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar 

aspek‐aspek  yang  penting  dalam  proses  sosialisasi,  seperti:  belajar  memenuhi  

aturan‐aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya 

dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang 

lain secara sehat (sportif), mempelajarai olah raga dan membawa implikasi bahwa 

guru  harus  merancang  model  pembelajaran  yang  memungkinkan  anak  untuk 

bekerja  atau  belajar  dalam  kelompok,  serta  belajar  keadilan  dan  demokrasi.  

Karakteristik  ini  membawa  implikasi  bahwa  guru  harus  merancang  model 

pembelajaran  yang  memungkinkan  anak  untuk  bekerja  atau  belajar  dalam 

kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan 

anggota  3‐4  orang  untuk  mempelajari  atau  menyelesaikan  suatu  tugas  secara 

kelompok.   

4. Anak  SD  Senang  Merasakan  atau  Melakukan/memperagakan  Sesuatu  

Secara Langsung 

Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional 

konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep‐konsep  

baru  dengan  konsep‐konsep  lama.  Berdasar  pengalaman  ini,  siswa 

membentukkonsep‐konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi‐fungsi badan, pera 

jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi 

pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan 

memberi contoh bagi orang dewasa. 

Dengan demikian guru hendaknya merancang model  pembelajaran  yang  

memungkinkan  anak  terlibat  langsung  dalam  proses pembelajaran. Sebagai contoh 

anak akan lebih memahami tentang arah mata angin, dengan cara membawa anak 

langsung keluar kelas, kemudian menunjuk langsung setiap arah angin, bahkan dengan 

sedikit menjulurkan lidah akan diketahui secara persis dari arah mana angin saat itu 

bertiup.    

Implikasi  karakteristik  peserta  didik  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  bagi 

anak usia sekolah dasar  maka 
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1. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam  kelompok, serta  senang  merasakan/ melakukan  sesuatu  secara  langsung. 

Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung 

unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja atau 

belajar  dalam  kelompok,  serta  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk 

terlibat langsung dalam pembelajaran.   

2. Menurut Havighurst tugas perkembangan anak usia SD adalah sebagai berikut:  

a. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas 

fisik,   

b. Membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan.  

c. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya,   

d. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin  

e. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 

agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat,   

f. Mengembangkan konsep‐konsep hidup yang perlu dalam lehidupan.  

g. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai‐ nilai sebagai pedoman perilaku.  

h. Mencapai kemandirian pribadi.   

Tugas perkembangan tersebut mendorong guru SD untuk :   

1. menciptkaan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik,  

2. melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian 

sosialnya berkembang,   

3. mengembangkan  kegiatan  pembelajaran  yang  memberikan  pengalaman  

yang konkret atau langsung dalam membangun konsep; serta   

4. melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai‐nilai sehingga 

siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi 

dirinya. 

Guru PLH khususnya dan bahkan semua guru memiliki peran penting di dalam 

menyukseskan  program  PLH,  membangun  gaya  hidup  dan  menanamkan  prinsip 

keberlanjutan dan menerapkan etika lingkungan. Guru  memulai  dengan  menampilkan  

permasalahan (belajar berbasis masalah) lingkungan yang dihadapi dalam dunia 
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kehidupan seharihari  di  sekitar  siswa  kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  aktif  

untuk  mencari  akar permasalahan  dan  dilanjutkan  dengan  langkah  pemecahan  

masalah.  Langkah berikutnya  adalah  menampilkan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  dan  

etika  lingkungan melalui diskusi aktif di dalam kelas. (Adisendjaja,2008). Guru dapat 

mendorong siswa untuk memperluas kemampuan dalam mengimplementasikan prinsip 

keberlanjutan dan etika  lingkungan  dengan  memberi  contoh-contoh.  Prosedur  ini  

merupakan  salah  satu cara  pembelajaran  yang  menekankan  kepada  keterlibatan  

siswa  agar  mampu mengonstruksi  pengetahuan  dan  keterampilannya.  Cara ini  sejalan  

dengan  filsafat konstruktivisme  

Dalam  proses  pembelajarannya,  PLH  jangan  dijadikan sebagai  topik  hafalan 

tetapi harus dikaitkan dengan dunia nyata yang dihadapinya sehari-hari (kontekstual) dan 

dunia nyata ini harus dijadikan obyek kajian dalam konsep PLH. Obyek kajian PLH ada  

di  lingkungan  sekitar  sekolah.  Setiap  sekolah  memiliki  lingkungan  yang  berbeda 

sehingga  akan  semakin menarik  karena  keragamannya.  Walaupun  obyek  kajiannya 

berbeda namun tujuan pembelajarannya tetap sama.  

 Pendidikan Lingkungan Hidup dapat diajarkan dengan menerapkan pendekatan 

konteksual. Penerapan pendekatan kontekstual (CTL)  dalam kelas langkahnya adalah 

sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

1. Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara  

bekerja  sendiri,  menemukan  sendiri,  dan  mengonstruksi  sendiri pengetahuan dan 

keterampilannya.  

2. Melaksanakan kegiatan inkuiri (dengan siklus observasi, bertanya, berhipotesis, 

pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan).  

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.  

4. Menciptakan  masyarakat  belajar  (belajar  dalam  kelompok,  kelompok  kecil, 

kelompok kelas sederajat atau mendatangkan ahli).  

5. Hadirkan  model  sebagai  contoh  pembelajaran.  (guru  berperan  sebagai  model 

dalam melakukan sesuatu, misal pembibitan tanaman, pendaur ulangan, dsb)  

6. Lakukan  refleksi  di  akhir  pertemuan  (misal  pernyataan  langsung  tentang  yang 

diperoleh  pada  pembelajaran,  catatan  atau  jurnal  di buku  siswa,  kesan  dan saran 

siswa mengenai pembelajaran, diskusi atau hasil karya).  

7. Lakukan  penilaian  yang  sebenarnya  (authentic  assessment)  seperti  menilai 

kegiatan dan laporan, PR, kuis, karya siswa, laporan, jurnal, hasil tes, dan karya tulis).  
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 PLH dapat diajarkan melalui berbagai cara seperti observasi, diskusi, kegiatan atau  

praktek  lapangan,  praktek  laboratorium,  laporan  kerja  praktek,  seminar,  debat, kerja 

proyek, magang dan kegiatan petualangan. Hal  yang perlu diingat adalah jangan hanya 

ceramah tentang konsep sehingga siswa hanya mendengarkan dan pasif. Cara ini tidak 

akan bermakna tetapi sebaliknya siswa harus dilibatkan secara aktif mentalnya agar dapat 

mengonstruksi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya yang pada gilirannya 

akan dapat diterapkan dalam kehidupannyadan ditransfer kepada orang lain. Berdasarkan 

penelitian Mulischa (2015) metode yang efektif digunakan untuk mengajarkan 

pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar Adiwiyata berturut-turut adalah metode 

pengalaman langsung, metode diskusi dan metode demonstrasi dan metode percobaan. 

Metode ini dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian (mix method) dan tentunya 

metode ini dapat diterapkan juga di sekolah dasar pada umumnya (non-Adiwiyata). 

Tempat  yang  dapat  dijadikan  obyek  kajian  sangat  bervariasi:  lingkungan 

sekolah,  lingkungan  tempat  tinggal,  lingkungan  perkotaan,  pasar,  terminal,  selokan, 

sungai, sawah, taman kota, lapangan udara, pembangkit tenaga atom, danau, instalasi 

pengolahan  air  minum,  pengolahan  sampah,  pipa  buangan  rumah  tangga,  tempat 

pembuangan sampah dan lingkungan lain di sekitar atau dekat sekolah.  

Masalah yang dapat diangkat jadi topik pembelajaran pun sangat beragam mulai 

dari masalah sampah rumah tangga, sampah industri,  penggunaan deterjen, pestisida, 

pupuk buatan, aerosol dan spray, pencemaran tanah, air, udara, penurunan air tanah, 

penggundulan hutan, hutan dan taman kota, bahkan illegal loging. Masalah  yang  

diangkat  sesuaikan  dengan  kemampuan  dan  tingkatan  berpikir siswa. Siswa TK dan 

SD bahkan kelas 7-8 harus yang  bersifat konkrit sesuai dengan tahap perkembangan 

berpikirnya yang operasional konkrit.  
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Sumber : Mulischa (2015) 

Gambar 1. (a) Murid SDN Klender 22 memasukkan daun kering ke d alam komposter, 

(b) Kompos dalam bak komposter di SDN Sungai Bambu 05, (c) pupuk yang sudah jadi 

di SDN Menteng 02, (d) tanaman dengan menggunakan pupuk hasil olahan murid di 

SDN Benhil 12. 

  

Mengacu kepada filsafat konstruktivis, proses belajar dikatakan terjadi pada diri 

siswa  jika  informasi  yang  diterima  terintegrasi  dalam  keyakinan  siswa  dan  siswa 

berperan aktif dalam proses belajar. Belajar merupakan konstruksi aktif makna-makna 

dalam diri siswa. Dengan demikian siswalah yang harus membangun konsepnya (Hein, 

1991;  Black  &  McClintock,  1995).  Siswa  harus  lebih  aktif  di  dalam  menemukan  

jalur belajarnya. Dengan keterlibatan siswa  yang maksimumdalam belajarnya maka 

siswa akan memiliki wawasan yang lebih mapan.  

Langkah pembelajaran berdasarkan filsafat konstruktivis adalah sebagai berikut 

(Black & McClintock, 1995) adalah:  

1. Observasi, siswa melakukan observasi situasi yang sebenarnya  
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2. Konstruksi  interpretasi,  siswa  mengonstruksi  interpretasinya  berdasarkan observasi  

dan  mengonstruksi  argumen  untuk  kesahihan atau  validitas interpretasinya.  

3. Kontekstualisasi,  siswa  mengakses  latar  belakang dan  materi  kontekstual  dari 

berbagai cara, sumber untuk membantu interpretasi dan argumentasi.  

4. Magang kognitif, siswa berperan sebagai siswa yang magang kepada gurunya untuk 

menguasai observasi, interpretasi, dan argumentasi.  

5. Kolaborasi,  siswa  berkolaborasi  dalam  observasi, interpretasi  dan kontekstualisasi.  

6. Interpretasi  majemuk,  siswa  mendapatkan  keluwesan  kognitif  dengan 

menunjukkan interpretasi yang beragam.  

7. Manifestasi  majemuk,  siswa  mendapatkan  hal  yang  dapat  ditransfer  dengan 

melihat manifestasi multiple dari interpretasi yang sama.  

Dengan  demikian  jika  konsep  atau  materi  ajar  PLH  diajarkan  dengan  cara 

tersebut di atas yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif (bukan hanya mengisi LKS tetapi  

aktif  secara  mental)  maka  diharapkan  terbentuk  siswa  yang  memiliki pengetahuan,  

keterampilan  dan  sikap  yang  peduli  terhadap  masalah  lingkungan  dan mampu  berperan  

aktif  dalam  memcahkan  masalah  lingkungan,  memiliki  kemampuan menerapkan  prinsip  

keberlanjutan  dan  etika  lingkungan  dalam  kehidupan  sehariharinya.  Pengetahuan  dan  

pengalaman  siswa  dapat  ditularkan  kepada  orang  lain seperti kepada orangtuanya, 

saudara-saudaranya, teman bermain di lingkungan tempat tinggalnya.  Dengan  demikian  

akan  terbangun  masyarakat  yang  peduli  dan  mampu menerapkan  prinsip  keberlanjutan  

dan  etika  lingkungan.  Jika  masyarakat  mampu menerapkan  prinsip  keberlanjutan  dan  

etika  lingkungan  maka  masalah  lingkungan dapat diatasi. 

I. Bahan Diskusi  

Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Rancanglah 

sebuah pembelajaran  dengan materi yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Rancang 

pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, dimana peseeta didik belajar mengamati, 

mengumpulkan data, menganalisis hingga menyimpulkan. Pilih pembelajaran dapat 

dilakukan di kelas 1 hingga 6. Tugas dalam bentuk merancang RPP, Lembar Kerja Peseeta 

Didik (LKPD) hingga bahan evaluasi. 
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BAB III 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  

PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH 

  

A. Karakteristik Siswa Pada Sekolah Menengah 

Pengertian anak usia sekolah menengah dalam makalah kami adalah peserta didik 

pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sederajat, serta peserta didik 

pada jenjang sekolah menengah (SMU dan SMK) dan sederajat. 

Berikut ini adalah macam-macam perkembangan. Di antaranya adalah: 

1. Perkembangan Fisik/Jasmani 

Salah satu segi perkembangan yang cukup pesat dan nampak dari luar adalah 

perkembangan fisik. Pada masa remaja, perkembangan fisik mereka sangat cepat 

dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada usia 11-12 tahun tinggi badan 

anak laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, pada usia 12-13 tahun pertambahan 

tinggi badan anak wanita lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki, tetapi pada 

usia 14-15 tahun anak laki-laki akan mengejarnya, sehingga pada usia 18-19 tahun 

tinggi badan anak laki-laki jauh dari wanita, lebih tinggi sekitar 7-10 cm.  

 

2. Perkembangan Intelektual 

Sejalan dengan perkembangan fisik yang cepat, berkembang pula kemampuan 

intelektual berpikirnya. Berkembangnya kemampuan berfikir formal operasional pada 

remaja ditandai dengan 3 hal penting, yaitu: 

a. anak mulai mampu melihat (berfikir) tentang kemungkinan-kemungkinan. 

b. anak telah mampu berfikir ilmiah. 

c. remaja telah mampu memadukan ide-ide secara logis. 

Secara umum kemampuan berfikir formal mengarahkan remaja kepada 

pemecahan masalah-masalah berfikir secara sistematik.  

 

3. Pemikiran Sosial dan Moralitas 

Keterampilan berfikir baru yang dimiliki remaja adalah pemikiran sosial. 

Pemikiran sosial ini berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang 

masalah-masalah hubungan pribadi dan sosial. Remaja awal telah mempunyai 

pemikiran-pemikiran logis, tetapi dalam pemikiran logis ini mereka sering kali 
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menghadapi kebingungan antara pemikiran orang lain. Menghadapi keadaan ini 

berkembang pada remaja sikap egosentrisme, yang berupa pemikiran-pemikiran 

subjektif logis dirinya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam 

masyarakat atau kehidupan pada umumnya. 

 

4. Perkembangan Pemikiran Politik 

Perkembangan pemikiran politik remaja hampir sama dengan perkembangan 

moral, karena memang keduanya berkaitan erat. Remaja telah memepunyai 

pemikiran-pemikiran politik yang lebih kompleks dari anak-anak sekolah dasar. 

Mereka telah memikirkan ide-ide dan pandangan politik yang lebih abstrak, dan telah 

melihat banyak hubungan antar hal-hal tersebut. Mereka dapat melihat pembentukkan 

hukum dan peraturan-peraturan  legal secara demokratis, dan melihat hal-hal tersebut 

dapat diterapkan pada setiap orang di masyarakat, dan bukan pada kelompok-

kelompok khusus. 

 

5. Perkembangan Agama dan Keyakinan 

Perkembangan kemampuan berfikir remaja mempengaruhi perkembangan 

pemikiran dan keyakinan tentang agama. Kalau pada tahap usia sekolah dasar 

pemikiran agama ini bersifat dogmatis, masih dipengaruhi oleh pemikiran yang 

bersifat konkret dan berkenaan dengan sekitar kehidupannya, maka pada masa remaja 

sudah berkembang lebih jauh, didasari pemikiran-pemikiran rasional, menyangkut hal-

hal yang bersifat abstrak atau gaib dan meliputi hal-hal yang lebih luas. 

 

6. Perbedaan Individual Pada Anak Usia  Sekolah Menengah 

Perbedaan pada fisik, dapat diamati langsung oleh guru dengan memperhatikan 

postur tubuh dari siswa. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan dalam tinggi badan 

dan berat badan. Perbedaan secara psikis atau psikologi meliputi perbedaan dalam 

tingkat kecerdasan atau lebih dikenal dengan intelegensi, perbedaan dalam 

kepribadian, perbedaan dalam minat, perbedaan dalam sikap, dan kebiasaan belajar. 
 

Dalam pendekatan lain perbedaan individual siswa sekolah menengah dibedakan 

berdasarkan perbedaan dalam kemampuan potensial (potensial ability) dan 

kemampuan nyata (actual ability). Kemampuan potensial adalah kecakapan yang 

masih terkandung dalam diri siswa yang diperoleh secara pembawaan, sehingga 

memiliki peluang untuk berkembang menjadi kemampuan nyata. Sedangkan 

kemampuan nyata adalah kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji 
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sekarang juga, karena merupakan hasil usaha atau belajar yang bersangkutan dengan 

cara, bahan, dan dalam hal tertentu yang telah dijalaninya. Oleh karena itu 

kemampuan nyata ini disebut juga prestasi belajar (achievement). 

 

a. Perbedaan dalam Intelegensi 

Pengertian intelegensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah 

laku, cara individu bertindak. Apakah individu bertindak secara intelegen, atau 

secara tidak intelegen. Intelegensi berkenaan dengan fungsi mental yang kompleks 

yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Aspek-aspek intelegensi dapat meliputi 

bagaimana individu memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, 

memikirkan, serta bentuk-bentuk kegiatan mental lain. Intelegensi adalah 

kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat 

dan mudah. Indikator perilaku inteligen menurut Whiterington (Abin Syamsuddin 

M, 1996) antara lain: 

1) Kemampuan dalam menggunakan bilangan 

2) Efisiensi dalam berbahasa 

3) Kecepatan dalam pengamatan 

4) Kemudahan dalam mengingat 

5) Kemudahan dalam memahami hubungan 

6) Imajinasi 
 

Vernon mencoba menjelaskan tentang intelegensi dalam tiga kategori, yaitu 

biologis, psikologis, dan operasional. Hasil tes inteligensi dikelompokkan seperti 

dapat diamati dalam tabel berikut ini. 
 

Tabel 1.  Kelompok Hasil Tes Inteligensi 

IQ Presentase dari 

populasi 

Klasifikasi 

140 ke atas 1 Genius (jenius) 

130-139 2 Very superior (sangat unggul) 

120-129 8 unggul 

110-119 16 Superior (unggul) 

100-109 23 Average 

90-99 23 (normal) 

80-89 16 Dull average (mendekati normal) 

70-79 8 Borderline (lambat) 

60-69 2 Mentally defficient 

Di bawah  60 1 Terbelakang 
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b. Perbedaan dalam Kepribadian 

Perbedaan individual yang kedua dari siswa yang perlu dipahami guru adalah 

perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa 

Inggris personality. Personality berasal dari personae bahasa Yunani yang artinya 

topeng. Kepribadian merupakan keterpaduan seluruh ciri-ciri individu, kemampuan, 

motivasi sebagaimana ditampilkan dalam temperamen, sikap, pendapat, keyakinan, 

respons emosional, gaya kognitif, karakter, dan moral. 

Sekiranya remaja gagal menentukan identitas dirinya, maka remaja menjadi 

kebingungan (confusion) dalam menemukan identitas dirinya. Ciri utama pada masa 

ini menurut Erikson adalah Identity versus Confusion. Kegagalan dalam mengatasi 

krisis identitas ini akan menyebabkan kegagalan remaja menjadi orang dewasa yang 

memiliki kepribadian terpadu. 

Tetapi sebaliknya jika menemukan identitas diri, remaja akan menjelma menjadi 

manusia dewasa yang memiliki kepribadian terpadu. Di sinilah peran penting guru di 

sekolah untuk membantu memudahkan penemuan identitas diri remaja. 

 

7. Kebutuhan  Anak Usia Sekolah Menengah 

Setiap manusia melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs) 

hidupnya. Murray mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kelompok besar, yaitu 

viscerugenic dan psychogenic. Kebutuhan viscerogenic adalah kebutuhan secara 

fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, bernafas,dan lain sebagainya yang 

berorientasi pada kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Sedangkan kebutuhan 

phsychogenic adalah kebutuhan sosial atau sosial motives. Kebutuhan sosial ini 

merupakan sumbangan Murray yang berpengaruh hingga saat sekarang. Murray 

mencoba memilahkan kebutuhan sosial menjadi 20 kebutuhan, yaitu: 

a. Abasement Needs (n Aba) 

b. Need for Achievemant (n Ach) 

c. Need for Affiliation (n Aff) 

d. Need for Aggression (n Agg) 

e. Autonomy Needs (n Aut) 

f. Counteraction 

g. Defendance needs 

h. Deference needs (n Def) 

i. Need for Dominance (n Dom) 
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j. Exhibition (N Exh) 

k. Harmavoidance  

l. Infavoidance 

m. Nurturance (n Nur) 

n. Order (n Ord) 

o. Play 

p. Rejection 

q. Sentience 

r. Sex 

s. Succorance (Suc) 

t. Understanding 

Dari 20 kebutuhan-kebutuhan menurut konsep Murray, kebutuhan yang 

dominan pada usia sekolah menengah adalah: 

a. Need for Affiliation (n Aff) 

b. Need for Aggression (n Agg) 

c. Autonomy Needs (n Aut) 

d. Counteraction 

e. Need for Dominance (n Dom) 

f. Exhibition (N Exh) 

g. Sex 

Berdasarkan kajian tentang kebutuhan pada siswa sekolah menengah 

berdasarkan konsep kebutuhan Murray, seorang guru semestinya peka terhadap 

kebutuhan siswanya (terutama 7 kebutuhan yang menonjol pada remaja). 

 

B. Pendidikan Lingkungan Pada Peserta Didik Usia Sekolah Menengah 

Guru PLH khususnya dan bahkan semua guru memiliki peran penting di dalam 

menyukseskan program PLH, membangun gaya hidup dan menanamkan prinsip 

keberlanjutan dan menerapkan etika lingkungan. Bagaimana guru PLH mencapai tujuan 

PLH dan membangun gaya hidup yang selaras dengan lingkungan? Guru memulai 

dengan menampilkan permasalahan (belajar berbasis masalah) lingkungan yang dihadapi 

dalam dunia kehidupan sehari-hari di sekitar siswa kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

aktif untuk mencari akar permasalahan dan dilanjutkan dengan langkah pemecahan 



34 

 

masalah. Langkah berikutnya adalah menampilkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan 

etika lingkungan melalui diskusi aktif di dalam kelas (Adisendjaja, 2008).  

Guru dapat mendorong siswa untuk memperluas kemampuan dalam 

mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan dengan memberi 

contoh-contoh. Prosedur ini merupakan salah satu cara pembelajaran yang menekankan 

kepada keterlibatan siswa agar mampu mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. 

Cara ini sejalan dengan filsafat konstruktivisme.  

Dalam proses pembelajarannya, PLH jangan dijadikan sebagai topik hafalan tetapi 

harus dikaitkan dengan dunia nyata yang dihadapinya sehari-hari (kontekstual) dan dunia 

nyata ini harus dijadikan obyek kajian dalam konsep PLH. Obyek kajian PLH ada di 

lingkungan sekitar sekolah. Setiap sekolah memiliki lingkungan yang berbeda sehingga 

akan semakin menarik karena keragamannya. Walaupun obyek kajiannya berbeda namun 

tujuan pembelajarannya tetap sama.  

PLH dapat diajarkan melalui berbagai cara seperti observasi, diskusi, kegiatan atau 

praktek lapangan, praktek laboratorium, laporan kerja praktek, seminar, debat, kerja 

proyek, magang dan kegiatan petualangan. Hal yang perlu diingat adalah jangan hanya 

ceramah tentang konsep sehingga siswa hanya mendengarkan dan pasif. Cara ini tidak 

akan bermakna tetapi sebaliknya siswa harus dilibatkan secara aktif mentalnya agar dapat 

mengonstruksi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya yang pada gilirannya 

akan dapat diterapkan dalam kehidupannya dan ditransfer kepada orang lain.  

Tempat yang dapat dijadikan obyek kajian sangat bervariasi: lingkungan sekolah, 

lingkungan tempat tinggal, lingkungan perkotaan, pasar, terminal, selokan, sungai, 

sawah, taman kota, lapangan udara, pembangkit tenaga atom, danau, instalasi pengolahan 

air minum, pengolahan sampah, pipa buangan rumah tangga, tempat pembuangan 

sampah dan lingkungan lain di sekitar atau dekat sekolah.  

Masalah yang dapat diangkat jadi topik pembelajaranpun sangat beragam mulai 

dari masalah sampah rumah tangga, sampah industri, penggunaan deterjen, pestisida, 

pupuk buatan, aerosol dan spray, pencemaran tanah, air, udara, kekurangan air, banjir, 

penurunan air tanah, penggundulan hutan, hutan dan taman kota, bahkan illegal loging. 

Tentu masalah yang diangkat sesuaikan dengan kemampuan dan tingkatan berpikir 

siswa.  

Mengacu kepada filsafat konstruktivis, proses belajar dikatakan terjadi pada diri 

siswa jika informasi yang diterima terintegrasi dalam keyakinan siswa dan siswa 
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berperan aktif dalam proses belajar. Belajar merupakan konstruksi aktif makna-makna 

dalam diri siswa.  

Dengan demikian siswalah yang harus membangun konsepnya (Hein,1991; Black 

& Mc Clintock, 1995). Siswa harus lebih aktif di dalam menemukan jalur belajarnya. 

Dengan keterlibatan siswa yang maksimum dalam belajarnya maka siswa akan memiliki 

wawasan yang lebih mapan. 

Langkah pembelajaran berdasarkan filsafat konstruktivis adalah sebagai berikut 

(Black & McClintock, 1995) adalah: 

1) Observasi, siswa melakukan observasi situasi yang sebenarnya. 

2) Konstruksi interpretasi, siswa mengonstruksi interpretasinya berdasarkan observasi 

dan mengonstruksi argumen untuk kesahihan atau validitas interpretasinya. 

3) Kontekstualisasi, siswa mengakses latar belakang dan materi kontekstual dari 

berbagai cara, sumber untuk membantu interpretasi dan argumentasi. 

4) Magang kognitif, siswa berperan sebagai siswa yang magang kepada gurunya untuk 

menguasai observasi, interpretasi, dan argumentasi. 

5) Kolaborasi, siswa berkolaborasi dalam observasi, interpretasi dan kontekstualisasi. 

6) Interpretasi majemuk, siswa mendapatkan keluwesan kognitif dengan menunjukkan 

interpretasi yang beragam. 

7) Manifestasi majemuk, siswa mendapatkan hal yang dapat ditransfer dengan melihat 

manifestasi multiple dari interpretasi yang sama  

Dengan demikian jika konsep atau materi ajar PLH diajarkan dengan cara tersebut 

di atas yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif (bukan hanya mengisi LKS tetapi aktif 

secara mental) maka diharapkan terbentuk siswa yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang peduli terhadap masalah lingkungan dan mampu berperan 

aktif dalam memcahkan masalah lingkungan, memiliki kemampuan menerapkan prinsip 

keberlanjutan dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya.  

Pengetahuan dan pengalaman siswa dapat ditularkan kepada orang lain seperti 

kepada orangtuanya, saudara-saudaranya, teman bermain di lingkungan tempat 

tinggalnya. Dengan demikian akan terbangun masyarakat yang peduli dan mampu 

menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan.  

 

C. Bahan Diskusi 
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Buatlah kelompok, masinng-masing kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Buatlah 

rancangan pembelajaran materi pembelajaran yang berkaitan dengan masalah lingkungan 

hidup, rancang pembelaran dengan metode problem-based learning, discovery learning 

atau project-based learning (pilih dsalah satu). Gunakan pendekatan konstruktivistik 

hingga peserta didik dapat menyimpulkan hasil temuannya dan dapat mempresentasikan 

di depan kelas. Pembelajaran dapat dipilih pada tingkat SMP atau SMA. Tugas dibuat 

dalam bentuk RPP, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan bahan evaluasi.  
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BAB IV 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PENDIDIKAN TINGGI 

 

A. Karakteristik Peserta Didik Pada Pendidikan Tinggi 

Menurut Hurlock (1968) peserta didik pada pendidikan tinggi atau biasa disebut 

mahasiswa tergolong dalam kelompok Masa Dewasa Awal (Early Adulthood). Masa 

Dewasa Awal (Early Adulthood = 18/20-40 Tahun). Secara biologis, masa ini merupakan 

puncak pertumbuhan fisik yang prima, sehingga dipandang sebagai usia yang tersehat 

dari populasi manusia yang keseluruhan (healthiest people in population). Meskipun 

banyak yang mengalami sakit, tetapi jarang yang sampai parah. Kesehatan fisik ini akan 

terpelihara dengan baik apabila akan didukung oleh kebiasaan-kebiasaan positif, seperti 

makan yang teratur dan tidak berlebihan, tidak merokok, tidak meminum-minuman keras 

atau mengkonsumsi NAZA (narkoba), tidur yang teratur, dan berolahraga. Secara 

psikologis, pada usia ini tidak sedikit diantara mereka yang kurang mampu mencapai 

kematangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah yang dihadapinya dan tidak 

mampu mengatasinya. Masalah-masalah itu diantaranya:  

1) Kesulitan mencari kerja, 

2) Susah mencari jodoh, 

3) Keinginan untuk menikah namun belum mempunyai pencaharian, dan 

4) Kesulitan yang dialami setelah menikah, seperti mengurus anak, memelihara 

keharmonisan keluarga, dan konflik dalam menggunakan penghasilan antara 

keperluan anak dengan biaya rumah tangga sehari-hari. 

Dilihat dari aspek tugas-tugas perkembangan yang harus dituntaskan selama 

periode ini, seseorang yang sudah berusia dewasa awal dituntut untuk menuntaskan 

tugas-tugas perkembangan, diantaranya: 

1) Mengembangkan sikap, wawasan, dan pengamalan ajaran agama; 

2) Memperoleh atau memulai memasuki dunia kerja; 

3) Memilih pasangan (suami atau istri); 

4) Mulai memasuki pernikahan; 

5) Belajar hidup berkeluarga; 

6) Merawat dan mendidik anak; 

7) Mengelola rumah tangga; 
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8) Memperoleh kemampuan dan kemantapan karier (posisi kerja); 

9) Mengambil tanggungjawab atau peran sebagai warga masyarakat; dan 

10)Mencari kelompok sosial yang menyenangkan. 

 

Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai 

dengan pencarian identitas diri, pada masa dewasa awal, identitas diri ini didapat sedikit-

demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental ege-nya.Erickson (dalam Monks, 

Knoers & Haditono, 2001) menyatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia 

dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau 

tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman maka ia akan 

mengalami apa yang disebut isolasi (merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, 

menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain).Hurlock (1990) menyatakan bahwa 

dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun samapi kira-kira umur 40 tahun, saat 

perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan 

reproduktif. 

Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda (young ) ialah mereka yang 

berusia 20-40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrock (1999), 

orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik (physically 

trantition) transisi secara intelektual (cognitive trantition), serta transisi peran 

sosial (social role trantition).Dari segi fisik, masa dewasa awal adalah masa dari puncak 

perkembangan fisik. Perkembangan fisik sesudah masa ini akan mengalami degradasi 

sedikit-demi sedikit, mengikuti umur seseorang menjadi lebih tua. Segi emosional, pada 

masa dewasa awal adalah masa dimana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar yang 

didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga, ada steriotipe yang mengatakan 

bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa dimana lebih mengutamakan 

kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Dewasa awal adalah masa kematangan fisik dan psikologis. Menurut Anderson 

(dalam Mappiare : 17) terdapat 7 ciri kematangan psikologi, ringkasnya sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego; minat orang matang berorientasi 

pada tugas-tugas yang dikerjakannya,dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri 

sendri atau untuk kepentingan pribadi. 

b. Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efesien; seseorang yang 

matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas dan tujuan-tujuan itu 
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dapat didefenisikannya secara cermat dan tahu mana pantas dan tidak serta bekerja 

secara terbimbing menuju arahnya. 

c. Mengendalikan perasaan pribadi; seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-

perasaan sendiri dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan 

sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, 

tetapi mempertimbangkan pula perasaan-perasaan orang lain. 

d. Keobjektifan; orang matang memiliki sikap objektif yaitu berusaha mencapai 

keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. 

e. Menerima kritik dan saran; orang matang memiliki kemauan yang realistis, paham 

bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik-kritik dan saran-

saran orang lain demi peningkatan dirinya. 

f. Pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi; orang yang matang mau memberi 

kesempatan pada orang lain membantu usahan-usahanya untuk mencapai tujuan. 

Secara realistis diakuinya bahwa beberapa hal tentang usahanya tidak selalu dapat 

dinilainya secara sungguh-sunguh, sehingga untuk itu dia bantuan orang lain, tetapi 

tetap dia bertanggungjawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. 

g. Penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru; orang matang memiliki cirri 

fleksibel dan dapat menempatkan diri dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya 

dengan situasi-situasi baru. 
 

Dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan 

yang baru, dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa dewasa awal adalah kelanjutan 

dari masa remaja. Sebagai kelanjutan masa remaja, sehingga ciri-ciri masa remaja tidak 

jauh berbeda dengan perkembangan remaja. Ciri-ciri perkembangan dewasa awal adalah: 

a. Usia Reproduktif (Reproductive Age) 

Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk 

rumah tangga. Tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Ada beberapa 

orang dewasa belum membentuk keluarga sampai mereka menyelesaikan dan 

memulai karir mereka dalam suatu lapangan tertentu. 

b. Usia memantapkan letak kedudukan (Setting down age) 

Dengan pemantapan kedudukan (settle down), seseorang berkembang pola hidupnya 

secara individual, yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. 

Situasi yang lain membutuhkan perubahan-perubahan dalam pola hidup tersebut, 

dalam masa setengah baya atau masa tua, yang dapat menimbulkan kesukaran dan 



40 

 

gangguan-gangguan emosi bagi orang-orang yang bersangkutan. Ini adalah masa 

dimana seseorang mengatur hidup dan bertanggungjawab dengan kehidupannya. Pria 

mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya, sedangkan 

wanita muda diharapkan mulai menerima tanggungjawab sebagai ibu dan pengurus 

rumah tangga. 

c. Usia banyak masalah (Problem age) 

Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap 

memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap 

perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan pekerjaan/jabatan, 

persoalan teman hidup maupun persoalan keuangan, semuanya memerlukan 

penyesuaian di dalamnya. 

d. Usia tegang dalam hal emosi (emostional tension) 

Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan 

persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan 

dan sebagainya. Ketegangan emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-

ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul 

ini pada umumnya bergantung pada ketercapainya penyesuaian terhadap persoalan-

persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana sukses atau 

kegagalan yang dialami dalam pergumulan persoalan. 

e. Masa keterasingan sosial 

Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola 

kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah tangga, hubungan 

dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi renggang, dan berbarengan 

dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok diluar rumah akan terus berkurang. 

Sebabakibatnya, untuk pertama kali sejak bayi semua orang muda, bahkan yang 

populerpun, akan mengalami keterpencilan sosial (Erikson:34). 

f. Masa komitmen 

Mengenai komitmen, Bardwick (dalam Hurlock:250) menyatakan: “Nampak tidak 

mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi 

suatu tanggungjawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun banyak komitmen yang 

mempunyai sifat demikian: Jika anda menjadi orangtua menjadi orang tua untuk 

selamanya; jika anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan anda 

akan terkait dengan mulut orang untuk selamanya; jika anda mencapai gelar doctor, 
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karena ada prestasi baik disekolah sewaktu anda masih muda, besar kemungkinan 

anda sampai akhir hidup anda akan berkarier sebagai guru besar”. 

 

 

g. Masa Ketergantungan 

Masa dewasa awal ini adalah masa dimana ketergantungan pada masa dewasa 

biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orangtua, lembaga pendidikan 

yang memberikan beasiswa sebagian atau sepenuh atau pada pemerintah karena 

mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. 

Masa perubahan nilai 

Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin 

diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-kelompok sosial dan ekonomi 

orang dewasa. 

h. Masa Kreatif 

Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada 

minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan 

kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang 

menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui 

pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. 

 

B. Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Peserta Didik Pendidikan Tinggi 

Khusus dalam konteks pendidikan lingkungan hidup oleh seorang pakar lingkungan 

yakni Jayasuriya (2007) dalam Darwis & Hammado (2016), menyatakan bahwa tujuan 

umum (visi) pendidikan lingkungan hidup ialah agar para pelajar memiliki pengetahuan, 

keterampilan, sikap, motivasi dan rasa keterpanggilan (commitment) untuk bekerja 

secara individual dan kolektif menuju kepada pemecahan dan penecegahan timbulnya 

masalah lingkungan. Dari tujuan umum itu menurut Jayasuriya (2007), bahwa pendidikan 

lingkungan hidup ini terkandung unsur tujuan khusus (misi) yang meliputi pembinaan 

unsur: pengetahuan, kesadaran, sikap keterampilan, kemampuan mengevaluasi dan 

keikutsertaan (perilaku) dari peserta didik dalam hubungannya dengan pelestarian dan 

peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai 

berikut: 
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1. Mengembangkan kesadaran akan perlunya individu dapat memenuhi kebutuhan dari 

lingkungannya, 

2. Mengembangkan kesadaran akan lingkungan dan masalahnya kini dan mendatang, 

3. Mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan ekologis manusia dengan 

lingkungan sosial budaya dan biofisikanya, 

4. Memiliki kemampuan yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya alam secara 

bijaksana, melindungi dan mengembangkan lingkungan menuju pemecahan 

masalahnya, 

5. Mengembangkan sikap, nilai dan kepercayaan yang esensial untuk meningkatkan 

kualitas dan konservasi lingkungan, 

6. Berpartisipasi aktif, baik secara individual maupun secara bersama dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan. 

Pendidkan formal di Indonesia terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA dan 

Perguruan Tinggi. Setiap jenjang diharapkan melaksanakan PLH baik melalui 

pendekatan monolitik maupun pendekatan integratif.  

Pendekatan monolitik, pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap 

mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan 

tertentu dalam suatu kesatuan sistem, baik sebagai mata kuliah wajib maupun sebagai 

mata kuliah kekhususan di program studi. Di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan 

(LPTK), dengan pemberlakukaan SK Mendikbud RI Nomor 0193/U/1976, Pendidikan 

Kependudukan Dan Lingkungan Hidup menjadi mata kuliah wajib yang berdiri sendiri 

(monolitik) dan termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). 

Pertimbangan yang melandasinya adalah, sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga 

kependidikan (calon guru), seorang lulusan LPTK harus memiliki kemampuan untuk 

mengajarkan Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup secara terintegrasi di 

sekolah pada mata pelajaran yang dijarkan. Namun, dengan pemberlakukaan SK 

Mendikbud RI Nomor 0212/DJ/Kep/ 1983 tentang Kurikulum Inti Program Sarjana dan 

Program Diploma Bidang Kependidikan, yang tidak menjadikan PKLH mata kuliah 

wajib yang berdiri sendiri di LPTK, berbagai variasi muncul dalam 

mengimplementasikan materi PKLH di LPTK. Ada yang menjadikan Pendidikan 

Kependudukan Dan Lingkungan Hidup sebagai mata kuliah yang diajarkan secara 

monolitik dengan memasukkannya ke dalam kelompok MKDU. Ada yang memasukkan 

Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup kedalam Mata Kuliah Kekhususan 

Program Studi, seperti Jurusan Pendidikan Biologi, Pendidikan Geografi, dan PPKn. 
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Pendekatan terpadu integratif, memadukan atau menyatukan materi PKLH ke 

dalam materi bidang studi atau mata kuliah tertentu. Munculnya konsep integrasi ialah 

karena kurikulum di perguruan tinggi sudah tidak mungkin lagi menambah mata 

pelajaran baru, padahal masuknya unsur-unsur baru dalam kurikulum sekolah semakin 

terasa kegunaannya bagi para siswa LPTK yang tidak mengajarkannya secara monolitik, 

tetapi menyajikannya secara integratif, dengan mengintegrasikan Pendidikan 

Kependudukan Dan Lingkungan Hidup ke dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar (dalam 

kelompok MKDU). 

Selain dengan pendekatan monolitik dan pendekatan integratif, tujuan pendidikan 

lingkungan hidup di pendidikan tinggi dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif, untuk mewujudkan perguruan tinggi 

yang peduli dan berbudaya lingkungan, perguruan tinggi perlu dilibatkan dalam 

berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup dan perguruan tinggi juga 

diharapkan melibatkan masyarakat disekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan 

pembelajaran lingkungan hidup, seperti: 

a) Menciptakan kegiatan kemahasiswaan di bidang lingkungan hidup berbasis 

partisipatif; 

b) Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar; 

c) Membangun dan memprakarsai kegiatan kemitraan dalam pengembangan 

pendidikan lingkungan hidup di perguruan tinggi. 

2. Forum Akademik/Pertemuan Ilmiah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk untuk 

menanamkan sikap ilmiah, yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Kegiatan ini 

meliputi : studium general, diskusi dan diskusi panel, simposium, kolokium, 

lokakarya, seminar, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional terkait PKLH 

a. Metode dan teknik penyajian, Metode Diskusi yang diawali dengan Metode 

Ceramah dan Tanya Jawab, dikombinasi dengan Metode Resitasi, Metode 

Demonstrasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Infiltrasi, dan diselingi dengan 

Metode Eksperimen. Kombinasi metode ini efektif diterapkan pada jenjang 

pendidikan tinggi.  

b. Evaluasi pembelajaran, Alokasi bobot nilai untuk masing-masing aspek di atas 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal peserta didik. Untuk siswa 

SD/SLTP domain evaluasi lebih fokus pada aspek kognitif, sedangkan siswa SLTA 

maupun mahasiswa domainnya pada aspek afektif dan psikomotorik. 
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C. Bahan Diskusi 

Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 4 mahasiswa. Cari data secara 

langsung ke lapangan dan dari internet tentang masalah:  

1. Pengelolaan sampah di satu kelurahan 

2. Masalah kependudukan di satu kecamatan 

3. Masalah penyakit menular di satu kecamatan 

4. Tingkat pencemaran di suatu daerah aliran sungai 

5. Tingkat pencemaran udara di suatu daerah dekat terminal 

Buatlah makalah hasil analisis temuan terseebut dan presentasikan di depan kelas! 
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BAB V 

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 

 

 

A. Karakteristik Pembelajaran Pada Masyarakat (Community Based Education) 

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan impelementasi dari 

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat 

dinyatakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan 

pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk 

mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan 

melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pendidikan Berbasiskan Masyarakat/Community Based Education (PBM) /(CBE) 

terdiri dari tiga kata, yaitu pendidikan, berbasiskan dan masyarakat. Pendidikan adalah 

pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam arti luas; 

artinya pendidikan yang diselenggarakan baik secara sekolah/dulu biasa disebut formal, 

atau yang diselenggarakan sebagai kursus/di luar sekolah, atau latihan/ magang untuk 

memperoleh ke-terampilan, dahulu disebut non-formal, maupun pendidikan yang 

dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan dan/atau dituturkan di dalam budaya masyarakat, 

sebelum ini disebut informal. Berbasiskan berarti “berdasarkan pada” atau “berfokuskan 

pada”. Masyarakat adalah sebuah kelompok yang hidup dalam daerah khusus (bisa 

bersifat setempat/lokal/regional atau nasional) yaitu orang-orang yang memiliki harapan 

dan dampak terhadap upaya pendidikan di Indonesia walaupun mereka mempunyai 

perbedaan dalam status sosial, peranan dan tanggungjawab. 

Dengan demikian tenaga pendidikan (pihak-pihak terkait) harus melakukan 

akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada masyarakat. Menurut Sagala, S,2004 

akuntabilitas dapat mengembangkan persatuan bangsa serta menjawab kebutuhan akan 

pendidikan bagi masyarakat. Pengembangan akuntabilitas terhadap masyarakat akan 

menumbuhkan inovasi dan otonomi dan menjadikan pendidikan berbasis pada 

masyarakat. Untuk mewujudkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat dibutuhkan pendidikan yang bermutu. Apabila kita lihat mutu 
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pendidikan di negara kita saat ini masih menghadapi beberapa problematika. Menurut E. 

Muyasa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. 

b. Memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 

masyarakat. 

c. Menggairahkan masyarak untuk menjalin hubungan dengan sekolah.  

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 

ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, 

kelompok, keluarga, organisasi profisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam 

menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat 

dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. 

Demikian pula pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang tertuang pada 

pasal 55 ayat (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat 

pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 

sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat ayat (2) penyelenggaraan pendidikan 

berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta 

manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan. Ayat (3) 

Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari 

penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan / atau sumber lain 

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (4) 

lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan tekhnis, subsidi 

dana dan sumbe daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan / atau pemerintah 

daerah 

 

B. Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat. 

Lembaga Pendidikan berbasis Masyarakat pada jalur pendidikan formal dan non 

formal dapat memperoleh bantuan teknis, Subsidi dana dan Sumber daya lain yang tata 

cara mengenai bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya. 

1. Bantuan teknis, yaitu penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal berbasis 

masyarakat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan tenaga ahli 

serta pendidikan atau pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.  
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2. Subsidi dana penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal berbasis masyarakat 

yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa biaya operasi.  

3. Sumber daya lain dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal berbasis 

masyarakat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa pengadaan 

pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana dan prasarana pendidikan.  

secara adil dan   merata   dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah Langkah 

Strategi Reposisi Pendidikan Berbasis Masyarkat adalah bagaimana aktualisasi 

pemerintah dalam menggalakan pendidikan berbasis Masyarakat dan Reaktifasi 

Masyarakat dalam mensukseskan pendidikan tersebut.  

a) Bagaimana peran pemerintah dalam menggalakkan Pendidikan Berbasis 

Masyarakat?  

Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah 

dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat 

menurut Sihombing, U.2001adalah:  

1. Pelayanan Masyarakat 

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya 

pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani 

masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu 

masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang 

secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan ajarannya perlu 

menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepatmemberikan 

perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus 

diposisikan sebagai fokus   pelayanan utama.  

2. Fasilitator 

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu 

dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap 

aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan 

peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban 

pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi 

masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.  

3. Pendamping masyarakat  

Pemerintah menjadi pendamping masyarkat yang setiap saat harus 

melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. 

Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, 
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mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan 

yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, 

mereka dilatih untuk dapat memberikan konstribusi pada masyarakat dalam 

memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah 

tutwuri handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan 

bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu 

menampilkan ing madya mangun karsa (bila berada di antara mereka, petugas 

memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat 

dijadikan panutan masyarakat (Ingngarsa sung tulodo).  

4. Mitra  

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan 

masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. 

Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara 

dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin 

tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai 

mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling 

mendukung dan tidak berseberangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak 

campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif dan 

akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.  

5. Penyandang Dana  

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada 

umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun 

ekonomi. Belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk 

hidup dalam arti bermata pencaharian yang layak. Untuk itu diperlukan 

modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat 

dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. 

Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung 

keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat.  

b) Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam menggalakkan Pendidikan Berbasis 

Masyarakat?  

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan 

berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Di bidang pendidikan 

partisipasi ini lebih strategis lagi. Karena partisipasi tersebut bisa menjadi 

semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas pendidikan di sekolah-
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sekolah. Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen 

berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya sebuah Komite Sekolah 

yang berperan sebagai semacam lembaga yang menjadi mitra sekolah yang 

menyalurkan partisipasi masyarakat (semacam lembaga legislatif) menjadi 

kebutuhan yang sangat nyata dan tak terhindarkan. Dengan adanya komite 

sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di 

sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite tersebut.  

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk 

dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah 

lembaga mandiri        yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli 

terhadap pendidikan.  

Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri 

dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh 

masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidikan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, 

arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan 

pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai 

hubungan hirarkis. Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan 

pendidikan peran-peran tersebut menjadi 

tanggungjawab komite sekolah/madrasah.  

Kalau selama ini garis pertanggungjawaban kepala sekolah dan 

penyelenggara pendidikan di sekolah bertanggungjawab kepada pemerintah, 

dalam hal ini kepada Dirjen Dikdasmen. Selama ini Komite Sekolah memang 

telah dibentuk oleh Pemerintah, tetapi perannya terbatas hanya untuk mengawasi 

dana Jaring Pengaman Sosial (JPS). Komite Sekolah yang baru ini tentu tidak 

terbatas hanya untuk mengawasi dana JPS saja, melainkan juga berperan bagi 

upaya peninntagkatan mutu pendidikan di sekolah, berfungsi untuk terus menjaga 

transparansi dan akubilitas sekolah, serta menyalurkan partisipasi masyarakat 

pada sekolah.  

Tentu saja Komite Sekolah ini mesti diawali dengan melakukan upaya 

optimalisasi organisasi orang tua siswa di sekolah. Upaya ini sangat penting lagi 

di saat keadaan budaya dan gaya hidup generasi kita sudah mulai tidak jelas 

sekarang ini. Dengan adanya upaya ini jalinan antara satu sisi, orang tua, dan di 

sisi lain sekolah, bisa bersama-sama mengantisipasi dan mengarahkan serta 
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bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di usia sekolah. 

Dengan demikian, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari 

keluarga, masyarakat dan   pemerintah.  

Hal-hal yang dapat didukung orang tua dalam mencapai tujuan pendidikan menurut 

Sergiovanni dalam Sagala, S., 2004 adalah pengembangan kecintaan untuk belajar, 

pemikiran kritis dengan kecakapan memecahkan masalah, apresiasi atau penghargaan 

estetika, kreativitas, dan kompetensi perseorangan.  

Yang perlu diperhatikan dalam program humas di lembaga pendidikan secara 

mendasar adalah perlibatan peran oarng tua dan masyarakat dalam mengelola lingkungan 

sekolah. Beberapa masalah timbul yang sebenarnya tidak perlu hanya karena kurangnya 

partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Misalnya, beberapa hal 

yang diperhatikan untuk membangun hubungan orang tua dengan guru sebagai patner 

pendidikan, adalah bahwa orangtusa mempunyai profesi yang berbeda yang dapat diajak 

serta untuk mengelola pendidikan baik dengan sedikit pelatihan atau tanpa pelatihan 

sama sekali. Karena pada dasarnya sekolah mempersiapkan dua hal yaitu calon orang tua 

yang akan mengganti orangtua yang ada sekarang ini, dan bekerja secara bersama- sama 

dan efektif dengan paraorang tua (DeRoche, 1981: 169). 

 

C. Kendala dalam Implementasi pendidikan berbasis masyarakat. 

Kendala dalam mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Masyarakat menurut 

Sagala, S.,2004 adalah:  

1) Sistem perencanaan, pengangguran dan pertanggungjawaban keuangan yang 

dianut   pemerintah masih dariatas ke bawah (topdown).  

2) Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan atau kekuatan energi 

masyarakat.    

3) Sikap Birokrat yang belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan.  

4) Karakteristik kebutuhan belajar masyarakat yang sangat beragam, sedangkan sistem 

perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar.  

5) Sikap masyarakat dan juga pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih 

tertuju pada hal-halyang bersifat kebutuhan badani / kebendaan.  

6) Budaya menunggu    pada   sebagian besar masyarakat kita. 

7) Tokoh panutan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang seyogyanya berperan sebagai 

panutan sering berperilaku seperti birokrat.  

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4817593750102993628
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8) Lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan masih 

kurang.  

9) Keterbatasan anggaran, sarana prasarana belajar, dan tenaga kependidikan.  

10) Egoisme sektoral, yaitu masih ada keraguan di antara prosedur yang berbeda tentang 

kedudukan masyarakat dalam institusi pendidikan berkaitan dengan pendidikan 

berbasis masyarakat yang masih menonjolkan karakteristiknya masing-masing. 

 

D. Pendidkan Lingkungan dalam Penanggulangan Masalah 

Secara ideal, dunia pendidikan harus mampu berjalan beriringan dengan dunia luar. 

Akan tetapi kita juga tahu bahwa dengan komitmen pemerintah yang buruk dalam hal 

dana pendidikan baik pada masa lalu dan masa kini maka idealisme tersebut masih jauh 

dari impian. Karenanya beberapa loncatan pemikiran untuk penanggulangan masalah 

tersebut harus dilakukan. 

Berikut ada beberapa pemikiran yang dapat dilaksanakan pada masa dekade 

sekarang ini: 

1. Partisipasi masyarakat 

Salah satu pendekatan yang ada hubungannya dengan partisipasi menyatakan 

bahwa manusia mempunyai dinamika internal dan kapasitas yang tak terbatas untuk 

membantu dirinya dan untuk berhubungan secara positif dengan lingkungannya, 

apabila dikembangkan melalui perlakuan yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, 

partisipasi juga disadari memiliki banyak arti. 

Partisipasi dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengikutsertakan kelompok 

atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang, keterampilan, 

bahan atau jasa. Partisipasi juga dapat berarti bahwa kelompok mengenal masalah 

mereka sendiri, mengkaji pilihan sendiri, membuat keputusan dan memecahkan 

permasalahan mereka sendiri. Dalam konteks partisipasi, Illich (1983) menyatakan 

bahwa rakyat biasa harus mampu bertanggungjawab atas kepentingan dan 

kesejahteraan sendiri. 

Oleh karena itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk ikut bertanggungjawab 

dalam semua bidang kehidupan baik dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, 

transportasi, perencanaan pembangunan dll. Sedangkan Paulo Freire (1973) 

menyatakan bahwa elit pembuat keputusan harus menyadari pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Bertitik tolak dari pandangan ini, 
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pemahaman tentang konsep partisipasi perlu diperluas tidak hanya ditekankan dalam 

bentuk pemberian dana, barang sebagai masukan instrumental, melainkan perlu 

dikembangkan pula berbagai bentuk partisipasi lain seperti paritipasi dalam hal 

waktu, pemikiran dan gagasan, kepercayaan dan kemauan. 

Rugh dan Bossert (1998:141) menyatakan bahwa masyarakat dan keluarga 

dapat diajak untuk berpartisipasi dalam masalah pendidikan atau berinteraksi dalam 

dua belas langkah berikut ini: 

a. Advokasi pendaftaran dan pendidikan manfaat 

b. Memastikan siswa kehadiran yang teratur dan penyelesaian 

c. Membangun, memperbaiki, dan meningkatkan fasilitas 

d. Berkontribusi dalam bentuk tenaga kerja, bahan, tanah dan dana\Mengidentifikasi 

dan mendukung calon guru lokal 

e. Membuat keputusan tentang lokasi sekolah dan jadwal 

f. Pemantauan dan menindaklanjuti guru dan siswa kehadiran 

g. Pembentukan komite pendidikan untuk mengelola sekolah 

h. Menghadiri pertemuan sekolah untuk mengetahui tentang pekerjaan anak-anak 

i. Memberikan instruksi keterampilan untuk tahu tentang pekerjaan anak-anak 

j. Membantu anak-anak belajar dengan  mengumpulkan lebih banyak sumber daya 

dan memecahkan masalah melalui birokrasi pendidikan. 

 

2. Pendekatan Sistem Sebagai Indikator PBM/CBE 

Kalau ditinjau secara pendekatan sistem yang mempergunakan tiga aspek 

masukan, proses dan keluaran sebagai titik pengkristalan, maka masukan PBM/CBE 

adalah peserta didik yang datang dari masyarakat, proses pendidikan PBM/CBE 

terjadi di dalam masyarakat itu, dengan masukan sumberdaya dan masukan 

lingkungan, asalnya terutama dari masyarakat itu sendiri, serta keluarannya 

berlangsung di dalam masyarakat itu. Yang ditekankan dalam hal ini adalah bahwa 

mestinya tanggungjawab pendidikan masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat setempat adalah stakeholder utama dari pendidikan di tempat itu.  

Masyarakat setempat bukan hanya sebagai penonton yang kadang-kadang 

diundang dalam permainan. Mestinya mereka itu berhak untuk menjadi pemain, 

bahkan menjadi pemain utama. Itu akan lebih jelas bila dibandingkan dengan apa 

yang terjadi selama ini. Selama ini, pendidikan seolah-olah adalah pendidikan 

Pemerintah, masyarakat hanyalah klien/pelanggan belaka, ataupun dapat dikatakan 
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konsumer pendidikan sematamata. Masyarakat kadang-kadang dilibatkan, diundang 

ikut dalam kegiatan pendidikan (community involvement), tetapi tidak berperan serta 

(community participation).  

Berikut ini disajikan contoh indikator PBM/CBE yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat lokal maupun nasional: 

a. Penurunan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah. 

b. Pengurangan ketimpangan antar wilayah atau antar kelompok sosial ekonomi 

dalam masyarakat. 

c. Pengurangan ketimpangan sebaran guru, sistem insentif, dan mutasi guru. 

d. Peningkatan sarana/prasarana pendidikan. 

e. Peningkatan Sosial ekonomi anak-anak lingkungan ekonomi rendah. 

f. Peningkatan kesadaran anak akan daya tarik bidang studi tertentu. 

g. Peningkatan kemampuan guru dalam pendayagunaan alat dan sumber pendidikan. 

h. Pendokumentasian sumberdaya pendidikan. 

i. Penetapan kebutuhan sumberdaya pendidikan sesuai dengan identifikasi dan 

rumusan     kebutuhan pendidikan setempat. 

j. Identifikasi perorangan, kelompok atau badan/lembaga yang potensial dengan 

berbagai jenis tertentu sumberdaya pendidikan. 
 

3. Tanggungjawab Pendidikan 

     Dalam hal tanggungjawab dapat diperiksa kembali komponen dari sistem 

pendidikan. Tentu ada sistem pendidikan lokal sekolah, kursus/pelatihan, yang dapat 

disebut sistem institusional dan ada pula sistem pendidikan daerah tingkat dua dan 

selanjutnya sistem pendidikan nasional. Sayangnya sampai sekarang yang sudah ada 

UU-nya baru Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Dalam mewujudkan otonomi 

pendidikan daerah, mestinya SPN tadi dilengkapi dengan UU baru atau UU tentang 

Otonomi Pendidikan Daerah. 

 Selama ini pendidikan yang diselenggarakan swasta pun, masukan-

masukannya masih ditentukan dari pusat, hanya penyelenggaraannya, terutama 

pembiayaannya yang dipikul hampir seluruhnya oleh penyelenggara pendidikan 

swasta tersebut. Di sini letaknya kepelikan otonomi pendidikan dasar dan menengah 

itu. Ditambah lagi dengan tiga jenjang persekolahan: pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Apakah semuanya diotda kabupatenkan? 
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Di dalam PBM/CBE seyogianya yang mengetahui kebutuhan pendidikan 

bagi warganya adalah masyarakat itu: berapa warganya yang harus ditampung di SD 

dan SLTP atau Pendidikan Dasar, berapa yang harus ditampung di pendidikan 

menengah, berapa yang perlu ditampung di dalam kursus-kursus dan lain sebagainya. 

Berapa ruang yang diperlukan dan/atau berapa gedung yang diperlukan dan di mana 

harus ditempatkan, berapa biaya yang diperlukan, berapa guru dan tenaga lain yang 

dibutuhkan seharusnya lebih diketahui oleh masyarakat setempat. Tentu untuk itu 

semua diperlukan data dan informasi yang akurat. 

Yang menjadi masalah paling pelik adalah tanggung jawab keuangan. 

Meskipun disebut otonomi pendidikan termasuk di dalam otonomi daerah tingkat 

dua, namun harus dikatakan bahwa pendidikan sebenarnya adalah tanggungjawab 

bersama sebagai bangsa. Sebagai bangsa kita bertekad untuk mengadakan wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi semua warga. Itu berarti tidak hanya bagi 

daerah/masyarakat yang mampu, tetapi juga bagi daerah yang kurang kapasitasnya 

untuk itu. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme di mana yang kaya 

membantu yang lemah; mungkin inilah yang harus pula termasuk ke dalam 

perimbangan keuangan di antara pusat dan daerah. Apakah itu diatur dengan alokasi 

umum atau alokasi khusus. Apakah grant berdasar jumlah siswa atau jumlah 

penduduk dan luas daerah; apakah untuk semua peserta didik ataukah hanya yang di 

negeri saja?. 

Di sini akan disebut beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat 

untuk dapat menyelenggarakan PBM/CBE dalam hal perencanaan: Masyarakat 

seharusnya dapat melaksanakan apa yang diistilahkan sebagai „micro planning‟, 

artinya tidak lagi berencana sebagai orang pusat yang tentunya berencana secara 

kasar untuk daerah, „macro planning‟; 

a. Harus punya data penduduk dengan umur yang sangat terpercaya; 

b. Harus dapat mengidentifikasi potensi sumberdaya dan dana yang tersedia; 

c. Seharusnya punya tenaga yang punya kemampuan untuk merencanakan 

pendidikan di daerah. Perencanaan pendidikan di daerah dengan wilayah yang 

lebih sempit (micro planning) tidak lebih mudah dari perencanaan makro. Di sini 

dibutuhkan lebih banyak variabel untuk menyusun rencana yang sungguh tepat 

memenuhi kebutuhan. Sebenarnya perencanaan pendidikan dapat pula memberi 

sumbangan kepada perencanaan wilayah, misalnya penentuan sebuah desa, 
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kecamatan dan seterusnya. Ambil contoh; mestinya sesuatu desa yang normal 

harus punya 1 SD, pada hal sebuah SD normal seharusnya punya 180 sd 300 

murid. Jika suatu desa hanya punya 200 KK, maka sukar untuk dapat ditetapkan 

sebagai satu desa. Demikianpun untuk sebuah kecamatan seharusnya mempunyai 

paling tidak sebuah SLTP yang diberi masukan peserta didik paling kurang dari 5 

SD; jadi sesuatu kecamatan yang mempunyai hanya 3 desa tentu tidak efisien, 

dan seterusnya. Di samping itu diperlukan apa yang disebut „educational 

mapping‟ untuk sesuatu kecamatan atau kabupaten untuk sungguh-sungguh dapat 

membuat pendidikan di daerah tersebut efisien dan bermutu. 

 

Educational mapping dapat disamakan dengan perencanaan tata ruang 

pendidikan; setelah mengetahui jumlah dan umur penduduk, juga digambarkan 

persebaran penduduk dalam desa tersebut; digambarkan pula jalan-jalan yang 

menghubungkan persebaran penduduk; diperkirakan di mana akan diletakkan SD. 

Kemudian dilihat situasi kecamatan, di mana akan diletakkan SLTP, berapa feeder-

school SD yang diperlukan untuk setiap SLTP; berapa SLTP yang perlu dibangun; 

kemudian diperhatikan situasi Kabupaten dan ditentukan berapa SM (Umum dan 

Kejuruan) dibutuhkan dan di mana akan ditempatkan.Semua kegiatan ini dilakukan 

untuk mengoptimalkan efisiensi serta mutu dari pendidikan. Karena itu dibutuhkan 

sumber daya dan dana, serta diperlukan standar-standar pendidikan untuk dapat 

mencapai mutu yang diharapkan. Menjadi persoalan besar bagi daerah, apakah SD 

yang terlalu banyak dengan murid terlalu sedikit perlu digabung demikian seterusnya, 

sehubungan dengan efisiensi dan mutu pendidikan. 

 

E. Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat 

Berbagai permasalah yang terjadi di lingkungan saaat ini  tidak dapat kita 

selesaikan hanya dengan berpangku tangan, berbagai upaya dilakukan diantaranya adalah 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dari berbagi lapisan melalui  Pendidikan 

Lingkungan Hidup yang dilakukan secara formal diberbagai tingkatan pendidikan mulai 

dari pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan tingkat tiggi, bahkan melalui jalur non 

formal serta informal yang dilakukan di masyarakat.  

1. Pendidikan Lingkungan Hidup jalur formal 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Meengah dan Pendidikan Tinggi (UU no 20 
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tahun 2003). PLH yang diberikan secara formal dapat dilakukan di sekolah-sekolah 

dengan memasukkan PLH ke dalam kurikulum sekolah dan memanfaatkan potensi 

lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini guru yang menyampaikan materi 

pelajaran tidaklah harus selalu ekolog atau ilmuwan, guru kelas pun dapat 

menyampaikan materi PLH selama ia mampu menjadi pemandu dalam berpikir 

tentang lingkungan yang ada disekitarnya. 

Bentuk materi PLH dapat dikemas secara integrative di dalam mata pelajaran sekolah, 

mengingat PLH bukanlah mata pelajaran baru, namun esensinya dapat diberikan 

bersamaan dengan pelajaran lain yang memiliki keterkaitan dengan materi PLH 

tersebut, atau bisa juga dikemas dalam satu pelajaran terpisah yang merupakan materi 

atau mata pelajaran muatan local tentang PLH. 

2. Pendidikan Lingkungan Hidup jalur Nonformal 

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU no 20 tahun 2003), misalnya : 

kursus, penataran dan pelatihan. Sudah banyak pelatihan-pelatihan tentang 

Pendidikan lingkungan hidup, tentang pelestarian lingkungan hidup baik yang 

diadakan oleh pemerintah /swasta maupun Pendidikan Tinggi. 
 

 Penyuluhan 

Menurut Wiriaatmadja (1973) Penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar 

sekolah, dimana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, dan 

mampu/bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, 

menguntungkan dan memuaskan. Jadi penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan 

yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan 

kepentingan sararan. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga 

disebut pendidikan non formal. 

Penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan 

formal/LSM yang bekerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta. 
 

3. Pendidikan Lingkungan Hidup jalur Informal 

Menurut UU no 20 tahun 2003, Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Menurut Axin (1976) 

Pendidikan Informal adalah pendidikan dimana warga belajar tidak sengaja belajar 

dan pembelajar tidak sengaja untuk membantu warga belajar. Menurut Faisal (1981) 

ciri-ciri pendidikan informal : tidak terorganisasi, tidak berjenjang, tidak ada ijasah, 
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tidak diadakan dengan maksud menyelenggarakan pendidikan, lebih merupakan hasil 

pengalaman remaja itu sendiri. Contoh : Pendidikan lingkungan hidup sebagai akibat 

dari fungsi keluarga, media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, 

kampanye dan lain-lain. 

4. Pendidikan Lingkungan hidup di Masyarakat diarahkan kepada beberapa hal yang 

meliputi aspek: 

 a) Kelembagaan 

 b) SDM yang terkait dalam pelaku/pelaksana maupun objek pendidikan lingkungan 

hidup 

 c) Sarana dan prasarana 

 d) Pendanaan 

 e) Materi 

 f) Komunikasi dan informasi 

 g) Peran serta masyarakat 

 h) Metode pelaksanaan.  

5. Stakeholders Pendidikan Lingkungan Hidup : 

1) Peran Pemerintah  

a) Mengeluarkan Kebijakan LH/ UU LH 

(1) UU pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna 

tanah,  

(2) UU No.4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, Peraturan pemerintah RI No.24 tahun 1986 tentang 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). 

(3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(4) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(5) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

(6) UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(7) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(8) Keputusan Bersama Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 dan 

Nomor 38 Tahun 1991; tentang Peningkatan Pemasyarakatan 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup Melalui Jalur Agama. 
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(9) Piagam Kerja Sama Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 

05/MENLH/8/1998 dan Nomor 119/1922/SJ tentang Kegiatan Akademik 

dan Non Akademik di Bidang Lingkungan Hidup 

(10) Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 0142/U/1996 

dan Nomor KEP:89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(11) Komitmen-komitmen Internasional yang berkaitan dengan pendidikan 

lingkungan hidup. 

b) Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, 

misalnya Bapedal (Badan Pengendali Dampak Lingkungan) dengan tujuan 

pokoknya: 

(1) Menanggulangi kasus pencemaran. 

(2) Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3). 

(3) Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 

c) Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon. 

d) Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan 

mendukung serta memberikan dana bagi institusi atau individu yang 

melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi Biogas, 

Biopori, dan minyak biji jarak. 

e) Mengajak perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan 

SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka 

melakukan corporate sosial responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung 

jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat UU perihal 

kewajiban perusahaan melakukan CSR. 

f) Mengkampanyekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan, seperti buang sampah 

pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar 

(tanpa pandang levelitas). 

g) Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek 

masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut 

berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. 
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h) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) 

seperti pengetahuan serta ketrampilan SDM dalam pengelolaan dan 

pengembangan program CSR. 

i) Kelembagaan Pendidikan lingkungan hidup menjadi wadah/sarana 

menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan. 

Selama ini pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di lapangan masih banyak 

mengahadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang dirasakan sangat 

krusial adalah belum optimalnya kelembagaan pendidikan lingkungan hidup di 

Indonesia sebagai wadah yang ideal dan efektif dalam mendorong keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di lapangan.  

Di samping itu sudah banyak Organisasi penyelamat lingkungan yang telah 

bermunculan seperti Green Peace, WWF (World Wide Fund For Nature), UNEP 

(United nation Environment Programme) yang berbobot internasional, hingga 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang merupakan Organisasi 

penyelamat lingkungan dari indonesia, itu dan masih banyak lagi yang tidak 

dapat disebutkan disini dan ini menunjukkan bahwa kesadaran menyelamatkan 

lingkungan sudah mulai terasa, tinggal bagaimana kita meningkatkan kesadaran 

itu untuk generasi selanjutnya, karena bumi tempat kita hidup hanya ada satu, 

sekali dirusak maka tidak ada penggantinya, semoga kita dan generasi 

selanjutnya, menjadi manusia yang arif dalam menanggapi lingkungan. 

2) Sumber daya manusia pendidikan lingkungan hidup yang berkualitas dan 

berbudaya lingkungan. 

Berhasil tidaknya pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di lapangan 

ditentukan antara lain oleh kualitas dan kuantitas pelaku dan kelompok sasaran 

pendidikan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pelaku pendidikan lingkungan hidup (misalnya: guru, pengajar, fasilitator / bisa 

dari PKM Pendidikan Tinggi) diharapkan akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, bersikap dan berperilaku serta 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup 

di sekitarnya. 

3) Sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan 

Agar proses belajar-mengajar dalam pendidikan lingkungan hidup dapat berjalan 

dengan baik, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana 

dan prasarana tersebut meliputi antara lain: laboratorium, perpustakaan, ruang 
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kelas, peralatan belajar-mengajar. Di samping itu, dalam melaksanakan 

pendidikan lingkungan hidup, alam dapat digunakan sebagai sarana pengetahuan. 

4) Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pendidikan lingkungan hidup yang 

efisien dan efektif. 

Penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup perlu didukung pendanaan yang 

memadai. Pendanaan dan pengalokasian anggaran bagi pelaksanaan pendidikan 

lingkungan hidup tersebut sangat bergantung kepada komitmen pelaku 

pendidikan lingkungan hidup di semua tingkatan, baik pusat dan daerah. Agar 

pendidikan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik perlu adanya 

keterlibatan semua pihak dalam pengalokasian anggaran yang proporsional dan 

penggunaan anggaran pendidikan lingkungan hidup yang efisien dan efektif. 

5) Materi pendidikan lingkungan hidup yang berwawasan pembangunan 

berkelanjutan, komprehensif dan aplikatif. 

Penyusunan materi pendidikan lingkungan hidup harus mengacu pada tujuan 

pendidikan lingkungan hidup dengan memperhatikan tahap perkembangan dan 

kebutuhan yang ada saat ini. Untuk itu, materi pendidikan lingkungan hidup 

perlu dipersiapkan secara matang dengan mengintegrasikan pengetahuan 

lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, dan disusun secara 

komprehensif, serta mudah diaplikasikan kepada seluruh kelompok sasaran.  

6) Informasi yang berkualitas dan mudah diakses sebagai dasar komunikasi yang 

efektif. 

Kualitas informasi tentang pendidikan lingkungan hidup perlu terus dibangun dan 

dijamin ketersediaannya agar setiap orang mudah mendapatkan informasi 

tersebut. Informasi yang berkualitas dapat digunakan untuk pelaksanaan 

komunikasi efektif antar pelaku dan kelompok sasaran serta bagi pengembangan 

pendidikan lingkungan hidup. 

7) Keterlibatan dan ketersediaan ruang bagi peran serta masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup. 

Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pendidikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelaku pendidikan 

lingkungan hidup perlu memberikan peran yang jelas bagi keterlibatan 

masyarakat tersebut. 

8) Pendidikan Formal 

9) Pendidikan Informal 
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10) Pendidikan Nonformal 

11) Metode pendidikan lingkungan hidup berbasis kompetensi 

Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup merupakan hal yang penting 

dan sangat berperan dalam menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 

Pengembangan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang baik 

(berbasis kompetensi dan aplikatif), dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

lingkungan hidup sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 

 

F. Pendidikan Orang Dewasa dan Lingkungan Hidup 

1. Dasar Filosofis Pendidikan Orang Dewasa 

Dalam sejarah perkembangan ilmu pendidikan, kajian awal tentang konsep 

pendidikan di dunia ini berasal dari pemahaman tentang persoalan belajar pada anak 

dan pengalaman mengajar terhadap anak-anak. Dengan pemahaman tersebut, 

aktivitas pembelajaran  secara dominan  didasarkan  pada pandangan bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses transmisi pengetahuan. Konsep inilah kemudian 

dikenal dengan istilah pedagogi, yang diartikan sebagai “the art and science of 

teaching children” (ilmu dan seni1 mengajar anak-anak). 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, mobilitas penduduk,  

perubahan dan perkembangan zaman, kajian tentang konsep pendidikan mengalami 

perluasan ke wilayah pendidikan orang dewasa, sehingga muncullah rumusan 

konsep perbedaan antara pendidikan anak-anak (pedagogi) dengan pendidikan orang 

dewasa (andragogi). Bila pada pedagogi diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar 

anak-anak, maka pada andragogi, lebih dimaknai sebagai “the art and science of 

helping adult learn” (ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar). Dengan 

lahirnya konsep pendidikan orang dewasa, maka pemahaman tentang pendidikan 

tidak lagi sekedar upaya untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga 

membentuk afektif dan mengembangkan keterampilan sebagai wujud proses 

pembelajaran sepanjang hayat (life long education). 

Istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani “andra dan agogos”. Andra berarti  

“orang  dewasa”  dan  agogos artinya  “memimpin  atau  membimbing”, sehingga  

andragogi  diartikan  ilmu tentang  cara  membimbing  orang  dewasa dalam 

proses belajar. Gagasan untuk mengkaji dan mengembangkan andragogi secara 

konseptual teoretik dilakukan Malcolm Knowles pada tahun 1970. Menurut 
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Knowles, pendidikan orang dewasa berbeda dengan pendidikan anak-anak 

(paedagogi). Paedagogi berlangsung dalam bentuk identifikasi dan peniruan, 

sedangkan  andragogi  berlangsung  dalam  bentuk  pengembangan  diri  sendiri 

untuk memecahkan masalah. Jadi istilah andragogi mulai dirumuskan menjadi teori 

baru sejak tahun 1970-an oleh Malcolm Knowles yang memperkenalkan istilah 

tersebut untuk pembelajaran pada orang dewasa. 

Knowles menjelaskan, terjadinya perbedaan antara kegiatan belajar anak- anak 

dengan orang dewasa, disebabkan orang dewasa memiliki 6 hal, yakni:  

(1) Konsep diri (the self-concept);  

(2) Pengalaman hidup (the role of the learner’s experience);   

(3) Kesiapan belajar (readiness to learn);  

(4) Orientasi belajar (orientation to learning);  

(5) Kebutuhan pengetahuan (the need to know); dan  

(6) Motivasi (motivation).  

Berbeda halnya dengan Knowles,  ajaran Islam memandang lebih 

mendalam tentang potensi yang dimiliki orang dewasa dalam proses pendidikan. 

Orientasi pendidikan orang dewasa dalam Islam diarahkan untuk memaksimalkan 

potensi akal (`aql) dan kalbu (qalb) secara bersamaan untuk memahami ayat- 

ayat kauniyah dan qauliyahnya Allah swt. Potensi akal adalah untuk berpikir, 

sedangkan  potensi  kalbu  adalah  untuk  berzikir.  Orang-orang  dewasa  yang 

mampu memahami secara mendalam tentang ayat-ayat Allah dengan penggunaan 

maksimal daya pikir dan zikir yang terdapat pada potensi akal dan kalbunya  itulah  

yang  disebut  dengan  ulul  albab.  Hal  ini  dinyatakan  dalam Surah Ali 

`Imran/3:190-191: 

 

“(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal;  

(191) (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia- sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. 
 

Orang-orang dewasa yang menggunakan potensi pikir, zikir, dan kebersihan  

jiwa  dalam  kehidupannya,  tentu  saja  memiliki  motivasi  yang  kuat untuk 

menguasai ilmu dan memandang pendidikan sangat bermanfaat dalam mencapai 
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kesejahteraan lahir-batin, sehingga senantiasa membutuhkan pendidikan dan gemar 

belajar secara berkesinambungan selagi kehidupan dunia masih dijalaninya. Sikap 

pembelajar dewasa seperti inilah yang mendukung terlaksananya asas pendidikan 

seumur hidup (life long education) untuk tumbuh subur dan berkembang di tengah-

tengah kehidupan masyarakat. 

Dalam pendidikan orang dewasa dikenal istilah experiential learning cycle, 

yakni proses belajar berdasarkan pengalaman. Perjalanan kehidupan yang telah 

dilalui hingga sampai pada tahap kedewasaan, tentu saja telah melewati berbagai 

pengalaman suka dan duka. Hal ini menjadikan seorang pembelajar dewasa kaya 

akan pengalaman dan dirinya dapat menjadi sumber belajar. Pada saat bersamaan, 

pembelajar dewasa yang mengikuti juga dapat menjadi dasar untuk memperoleh 

pengalaman baru. Belajar melalui pengalaman menimbulkan implikasi terhadap 

pemilihan dan penggunaan metode serta teknik pembelajaran atau pelatihan. Dalam 

praktiknya, pembelajaran atau pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi 

kelompok, brainstorming, kerja laboratori, praktik lapangan, dan sebagainya. 

Dalam hal orientasi belajar, pembelajar dewasa termotivasi belajar apabila 

mereka merasa bahwa materi  yang dipelajari akan membantu mereka menjalankan 

tugas-tugas yang dihadapi sesuai dengan kondisi kehidupan. Jika pada anak-anak 

orientasi belajarnya dikondisikan berpusat pada penguasaan materi  pembelajaran  

(subject  matter  centered  orientation),  maka  pada  orang dewasa orientasi 

belajarnya berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi  (problem  

centered  orientation).  Hal  ini  disebabkan  kecenderungan belajar bagi orang 

dewasa mengarah pada kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi 

dalam hidup keseharian, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan peranan sosial 

orang dewasa. Dengan demikian, belajar bagi orang dewasa lebih bersifat untuk 

dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu yang segera. 

Orang dewasa juga diasumsikan memiliki kebutuhan terhadap pengetahuan (the 

need to know). Kecenderungan orang dewasa sebelum mempelajari sesuatu, 

mereka memandang perlu untuk mengetahui mengapa mereka harus 

mempelajarinya. Kebutuhan orang dewasa terhadap pengetahuan menunjukkan 

pentingnya aktivitas belajar sepanjang hayat (life long education). Dengan alasan 

kebutuhan, orang dewasa akan mendorong dirinya untuk belajar (learning to learn) 

sehingga dapat merespon dan menguasai secara cerdas berbagai pengetahuan

 yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan zaman. 



64 

 

Dalam pendidikan orang dewasa, terciptanya proses belajar merupakan proses 

pengalaman yang ingin diwujudkan oleh setiap individu. Proses pembelajaran bagi 

orang dewasa dapat memotivasi diri untuk mencari pengetahuan atau keterampilan 

yang lebih tinggi. Setiap individu dewasa dapat belajar secara efektif bila ia mampu 

menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu 

berhubungan dengan keperluan pribadinya. 

Bagi pembelajar dewasa, faktor pengalaman masa lampausangat berpengaruh 

pada setiap tindakan yang akan dilakukan. Karena itu, pengalaman yang baik perlu 

digali  dan  ditumbuhkembangkan ke arah yang lebih bermanfaat. Di samping itu, 

pengembangan intelektualitas orang dewasa melalui suatu proses pengalaman secara 

bertahap dapat diperluas. Pemaksimalan hasil pembelajaran dapat dicapai apabila 

setiap individu dewasa dapat memperluas jangkauan pola berpikirnya. 

Sejatinya pendidikan orang dewasa dapat mengakomodir segala aspek yang 

dibutuhkan orang dewasa yang terkait dalam aktivitas pembelajaran tentang 

lingkungan. Karena itu, idealnya dalam pendidikan lingkungan hidup pada orang 

dewasa dapat dilaksanakan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa; 

b. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif; 

c. Mendiagnosis kebutuhan belajar; 

d. Merumuskan tujuan belajar; 

e. Mengembangkan rancangan kegiatan belajar; 

f. Melaksanakan kegiatan belajar; 

g. Mendiagnosis kembali kebutuhan belajar (evaluasi) 

 

2. Tujuan Pendidikan Orang Dewasa 

 
Tujuan pendidikan pada orang dewasa berbeda dengan tujuan pendidikan pada 

anak-anak. Pada pendidikan anak-anak, tujuan pendidikan sudah ditentukan sebelum 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran, namun pada pendidikan orang dewasa tujuan 

pendidikan bersifat fleksibel, sehingga pendidikan lingkungan juga  dapat ditentukan 

secara bersama-sama oleh pendidik dan peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang 

dipandang lebih penting bagi kelompok pembelajar dewasa dalam hal ini 

masyarakat.  

Atas dasar ini Suprijanto  menyebutkan,  tujuan  pendidikan  orang  dewasa  
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beroientasi  pada tujuan belajarnya yang pendekatannya lebih berat pada peningkatan 

kemampuan dan keterampilan praktis dalam waktu sesingkat mungkin untuk 

mencukupi keperluan hidupnya. 

Tujuan Pendidikan orang dewasa demikian beraneka ragam sesuai dengan 

permasalahan dan sasarannya. Secara umum terdapat beberapa tujuan. Houle (1972), 

menggambarkan enam orientasi yang dipegang oleh pendidik orang dewasa, yaitu: 

1. Memusatkan pada tujuan. 

2. Memenuhi kebutuhan dan minat. 

3. Menyerupai sekolahan. 

4. Menguatkan kepemimpinan. 

5. Mengembangkan lembaga pendidikan orang dewasa. 

6. Meningkatkan informalisasi. 

Bergeivin mengemukakan tujuan pendidikan orang dewasa sebagai berikut: 

1. Membantu pelajar mencapai suatu tingkatan kebahagiaan dan makna hidup. 

2. Membantu pelajar memahami dirinya sendiri, bakatnya, keterbatasannya dan 

hubungan interpersonalnya. 

3. Membantu mengenali dan memahami kebutuhan lifelong education. 

4. Memberikan kondisi dan kesempatan untuk membantu mencapai kemajuan 

proses pematangan secara spiritual, budaya, fisik, politik dan kejujuran. 

5. Memberikan kemampuan melek huruf, keterampilan kejujuran dan kesehatan 

bagi           orang dewasa yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk 

belajar. 

 

Pendidikan orang dewasa sekurang-kurangnya mengarah pada 7 tujuan utama, 

yaitu: 

1. Membantu  pembelajar  dewasa  memiliki  pengetahuan,  pengalaman  dan 

keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupannya; 

2. Untuk membantu pembelajar dewasa memahami dirinya sendiri, bakatnya, 

keterbatasannya, dan hubungan interpersonalnya; 

3. Mengembangkan jiwa dan sikap kepemimpinan yang terdapat pada setiap 

pembelajar dewasa; 

4. Membantu pembelajar dewasa mengenali dan memahami urgensi kebutuhan 

pendidikan seumur hidup (life long education). 

5. Membantu pembelajar dewasa mencapai kemajuan proses pematangan secara 
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intelektual, emosional, dan spiritual. 

6. Melengkapi keterampilan yang diperlukan untuk menemukan dan 

memecahkan masalah. 

7. Memberi bantuan agar orang dewasa menjadi individu yang mandiri, bebas, 

dan otonom. 

 

 

G. Metode dan Teknik Pembelajaran Orang Dewasa dalam Pendidikan Lingkungan 

Hidup 

 

Menurut Knowles, metode pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode mencakup pembelajaran individual 

(individual learning method), pembelajaran kelompok (group learning method), dan 

pembelajaran komunitas (community learning method  atau community development 

method).    Teknik pembelajaran adalah cara membelajarkan  yang dipilih sesuai 

dengan metode pembelajaran yang digunakan. Dengan kata lain, teknik adalah cara 

yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. 

Untuk melihat bahwa hubungan antara metode dan teknik pembelajaran berkaitan 

erat, secara umum dapat diperhatikan dari ketiga jenis metode, yakni metode 

pembelajaran individual, kelompok, dan komunitas, ke tiga jenis metode ini bisa kita 

terapkan dalam mendidik masyarakat supaya cinta lingkungan:  

a. Dalam penerapan metode  pembelajaran  perorangan  (individual  learning  method),  

maka teknik pembelajaran  yang  tepat  untuk  orang  dewasa  adalah  tutorial,  

bimbingan, magang, dan sebagainya.  

b. Dalam penerapan metode pembelajaran kelompok (group learning method), teknik 

pembelajaran yang dipandang tepat untuk orang dewasa adalah diskusi, curah 

pendapat, simulasi, bermain peran, pecahan bujur sangkar, demonstrasi, dan 

sebagainya.  

c. Dalam metode pembelajaran komunitas (community development/learning method), 

teknik pembelajaran yang sesuai untuk orang dewasa adalah kontak sosial, paksaan 

sosial, komunikasi sosial, aksi partisipatif, dan sebagainya. 

Karakteristik metode pembelajaran untuk orang dewasa adalah luwes, terbuka, 

dan partisipatif.  

1) Luwes adalah dapat dimodifikasi dalam penggunaannya.  
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2) Terbuka maksudnya dapat menerima masukan untuk perubahan dan pengembangan 

metode.  

3) Partisipatif berarti bahwa peserta didik diikutsertakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  

Model pembelajaran yang dipandang cocok dengan karakteristik metode 

pembelajaran adalah model pembelajaran partisipatif. Dalam andragogi, pembelajaran 

partisipatif adalah upaya pendidik melibatkan peserta pelatihan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Pembelajaran partisipatif didasari oleh prinsip-prinsip:  

1 )  Berdasarkan kebutuhan belajar (learning-needs based),  

2) Berorientasi pada pencapaian tujuan (goals and objectives oriented),  

3) Berpusat pada peserta pelatihan (participants centered), dan  

4) Belajar berdasarkan pengalaman atau mengalami (experiential learning). 

 

Pembelajaran  teori dalam hal ini teori tentang lingkungan untuk  orang  dewasa 

hendaknya berpusat  pada : masalah belajar, memotivasi mereka untuk aktif dalam 

latihan, mengemukakan pengalamannya,  membangun  kerja  sama  antara  instruktur  

dengan  peserta latihan dan antara sesama peserta latihan, memberikan pengalaman 

belajar dan bukan pemindahan atau penyerapan materi. Selanjutnya pada pembelajaran 

praktik (tentang lingkungan), orang dewasa diarahkan dapat :  meningkatkan 

produktivitas, memperbaiki kualitas  kerja,  mengembangkan  keterampilan  baru,  

membantu  menggunakan alat-alat dengan cara yang tepat, dan meningkatkan 

keterampilan. 

Perilaku  belajar  orang  dewasa  amat  variatif  dan  dapat  dilihat  dari bermacam 

corak, sebagaimana jenis dan tingkatan belajar secara taksonomik, yakni belajar 

mengetahui (learning how to know), belajar untuk mengerjakan (learning how to do), 

belajar untuk belajar (learning how to learn, relearn, atau unlearn), belajar untuk 

memecahkan masalah (learning how to solve problems), belajar untuk hidup bersama 

(learning how to live together), dan belajar untuk kemajuan kehidupan (learning how to 

be).  

Kegiatan pembelajaran orang dewasa dapat berupa bimbingan, penyampaian 

informasi, dan pelatihan. Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga peserta 

didik dewasa dapat pula belajar dari media masa, narasumber yang berhasil, dan 

pengalaman diri sendiri dan orang lain. 

Dalam pengorganisasian materi pembelajaran, seharusnya orang dewasa 
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dilibatkan dalam merencanakan tujuan dan materi pembelajaran, menentukan 

sistematika kegiatan belajar dengan cara menawarkan program dan kegiatan belajar, 

memanfaatkan pengalaman praktis pembelajar dewasa dalam kegiatan belajar, dan 

membuka kesempatan untuk mengganti materi pembelajaran pada saat tertentu sesuai 

kesepakatan dengan pembelajar dewasa. 

Dalam penyeleksian materi pembelajaran, materi hendaknya bermanfaat dan 

sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecakapan pembelajar dewasa, berhubungan 

dengan masa lalu pembelajar, mementingkan hal-hal yang praktis, dan segera bisa 

diterapkan dalam kehidupan pembelajar dewasa. 

Dalam berkomunikasi terhadap peserta didik dewasa, pendidik atau fasilitator 

harus membuka pelajaran dengan cara yang menyenangkan, memahami dan 

memperhatikan keadaan peserta sebagaimana adanya tidak memonopoli pembicaraan, 

tidak bersifat mengadili dalam memberikan balikan, tanggapan atau komentar kepada 

peserta didik, terus terang, jujur dan terbuka membantu pengembangan sikap positif 

peserta didik, bergairah dalam bertukar pikiran dan menggunakan pilihan kata yang 

menunjukkan kesetaraan  dengan peserta didik. 

Dalam penampilan fisik, pendidik atau fasilitator seharusnya tidak duduk atau 

berdiri pada posisi yang monoton, menggunakan kontak pandang yang merata, tidak 

memperlihatkan gerakan yang menunjukkan adanya ketegangan, menampilkan mimik 

muka yang menyenangkan, tidak berpakaian yang mencolok atau yang memancing 

perhatian, dan tidak pula memperlihatkan gerak yang mencerminkan kesombongan. 

Menurut Sudjana, langkah-langkah pendidik sebagai fasilitator dalam menerapkan 

metode pembelajaran orang dewasa dapat dilakukan dengan cara:  

a) Membina keakraban antar peserta didik dengan pendidik;  

b) Mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber-sumber, dan hambatan yang mungkin 

terjadi dalam pembelajaran;  

c) Merumuskan tujuan pembelajaran;  

d) Menyusun program pembelajaran;  

e) Melaksanakan program pembelajaran; dan  

f) Mengevaluasi proses, hasil, dan pengaruh pembelajaran. 

Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a) Tahap Pembinaan Keakraban 
 

Tahap ini bertujuan mengkondisikan peserta  didik supaya saling mengenal 

antara satu dengan yang lainnya sehingga tumbuh suasana akrab antara peserta didik 
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dengan pendidik. Suasana akrab ini amat penting untuk menumbuhkan sikap 

dan perilaku demokratis, terbuka, saling menghargai, saling menghormati, dan saling 

membantu dalam kegiatan pembelajaran. Teknik-teknik pembelajaran yang dapat 

digunakan antara lain adalah kartu sejoli, pengajuan harapan, pembentukan tim, atau 

pecahan bujur sangkar (broken square). 

b) Tahap  Identifikasi  Kebutuhan  Belajar,  Sumber-sumber,  dan  Kemungkinan 

Hambatan 
 

Tahap ini bertujuan untuk memotivasi peserta didik sehingga kegiatan 

pembelajaran dirasakan menjadi milik mereka bersama. Identifikasi kebutuhan 

dilakukan dengan menghimpun informasi melalui pernyataan yang disampaikan 

peserta didik tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang ingin 

mereka peroleh dalam pembelajaran. Peserta didik mengenali dan menyatakan 

sumber-sumber yang terdapat dalam lingkungan mereka yang dapat dijadikan 

sumber informasi dan potensi berharga dalam pembelajaran. Demikian pula halnya 

peserta didik dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul  

dalam  pelaksanaan  pembelajaran,  baik  hambatan  yang  datang  dari dalam 

maupun dari luar kegiatan pembelajaran. 

Teknik-teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dalam tahapan ini adalah 

sadap  pendapat,  diskusi  kelompok, nominal  group  process,  lembar  isian 

kebutuhan, kartu SKBM (Sumber dan Kebutuhan Belajar Masyarakat), wawancara, 

dan sebagainya. 

 
c) Tahap Perumusan Tujuan Pembelajaran 

 
Tahapan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menyusun dan 

menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan 

hasil diagonis kebutuhan belajar, sumber-sumber dan kemungkinan  hambatan 

dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas tujuan umum dan tujuan 

khusus. Kedua tujuan ini berfungsi sebagai pengarah terhadap kegiatan pembelajaran 

dan sebagai tolak ukur menilai sejauh mana efektivitas pembelajaran. Teknik-teknik 

yang digunakan antara lain adalah diskusi kelompok, nominal group process, delphi, 

sadap pendapat, analisis tugas, atau pilihan quota (Q-Sort). 

 
d) Tahap Penyusunan Program Pembelajaran 

 
Tahap ini bertujuan melibatkan peserta didik dalam menyatakan, memilih, 

menyusun, dan menetapkan program pembelajaran yang akan mereka lakukan. 
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Program pembelajaran ini mencakup materi yang akan dipelajari, metode-teknik- 

media pembelajaran, tenaga pendidikan, fasilitas dan alat, waktu pembelajaran, serta 

daya dukung lainnya. Teknik-teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

tahap ini antara lain: model tingkah laku, diskusi kelompok, analisis tugas, dan 

simulasi. 

 

e) Tahap Pelaksanaan Program Pembelajaran 
 

Tahap ini bertujuan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan program pembelajaran yang telah mereka sepakati. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, peserta didik bertugas melakukan kegiatan belajar, sedangkan tugas 

pendidik adalah membelajarkan atau membantu peserta didik melakukan kegiatan 

belajar. Dalam proses pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan perlu dirancang 

intensitas kegiatan pendidik yang pada awalnya lebih banyak berperan untuk 

membelajarkan peserta didik lambat laun akan menurun. 

Sedangkan sebaliknya, kegiatan belajar peserta didik  yang pada awalnya 

kurang aktif, lambat laun akan meningkat intensitasnya. Jadi intensitas kegiatan 

pendidik yang makin lama makin berkurang seirama dengan peningkatan intensitas 

kegiatan peserta didik yang makin lama makin besar. 

Teknik-teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dalam tahapan ini antara lain 

adalah jawaban terinci (itemize response), cawan ikan, diskusi, analisis masalah 

kritis, situasi hipotesis, studi kasus, kunjungan studi, bermain peran, atau 

simulasi. 

f) Tahapan Penilaian Program Pembelajaran 
 

Tahap ini bertujuan melibatkan peserta didik dalam penilaian terhadap proses, 

hasil, dan pengaruh pembelajaran. Penilaian adalah upaya pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data atau informasi sebagai masukan bagi 

pengambilan  keputusan  tentang  program  pembelajaran.  Penilaian  terhadap 

proses pembelajaran berkaitan dengan sejauh mana interaksi antar komponen, 

proses, dan tujuan pembelajaran. Penilaian terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengetahui sejauh mana perubahan perilaku peserta didik dalam ranah kognisi, 

afeksi, dan psikomotorik (skills). Penilaian terhadap pengaruh untuk mengetahui 

tentang dampak pembelajaran bagi peningkatan kesejahteraan hidup peserta 

didik, pembelajaran orang lain, dan partisipasinya dalam kegiatan sosial ataupun 

pembangunan masyarakat di mana peserta didik atau lulusan  program 
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pendidikan orang dewasa berada. 

Adapun teknik-teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam tahap ini 

antara lain adalah jawaban terinci, cawan ikan, lembar pendapat, diskusi terfokus, 

angket, wawancara, dan/atau observasi. 

Selanjutnya  dalam  pembelajaran  orang  dewasa tentang lingkungan, banyak  

metode  yang dapat diterapkan. Untuk menyukseskan pembelajaran semacam ini, 

apapun metode yang diterapkan seharusnya mempertimbangkan faktor sarana dan 

prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran, yakni agar 

peserta  dapat  memiliki  suatu  pengalaman  belajar  yang  bermutu.  Merupakan 

suatu kekeliruan besar bilamana dalam hal ini, pembimbing secara kurang wajar 

menetapkan pemanfaatan metode hanya karena faktor pertimbangannya sendiri , 

yakni menggunakan metode yang dianggapnya paling mudah, atau hanya 

disebabkan karena keinginannya dikagumi oleh peserta di kelas itu ataupun mungkin 

ada kecenderungannya hanya menguasai satu metode tertentu saja. 

Metode yang biasa digunakan dalam pendidikan orang dewasa adalah metode 

pertemuan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita mengetahui hal-hal yang perlu 

dperhatikan dalam pemilihan jenis pertemuan. Berikut ini adalah beberapa 

pertanyaan yang dapat membantu dalam menentukan jenis pertemuan mana yang 

akan dipergunakan dalam suatu program pendidikan orang dewasa (Morgan, et al. 

1976) dalam hal ini masyarakat agar cinta dan peduli terhadap lingkungan : 

1. Usaha atau kegiatan apa yang akan diorganisasikan? 

2. Tugas apa yang ingin diselesaikan? 

3. Siapa saja yang menjadi sasarannya? 

4. Bagaimana pesan dapat disampaikan sebaik mungkin? 

5. Masalah apa saja yang mungkin timbul dalam pengorganisasian pertemuan yang 

harus dipecahkan? 

Ada beberapa jenis pertemuan yang dapat dipilih seseorang guna 

menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau dari Instruktur kepada masyarakat : 

1. Institusi (Institution) 

Mereka yang ikut dalam Institusi adalah orang yang tertarik dalam bidang khusus, 

materi baru diberikan untuk menambah pengetahuan, biasanya dilakukan satu hari 

atau beberapa hari. Banyak teknik yang digunakan dalam institusi ini seperti sesi 

buzz, bermain peran, diskusi terbuka, penyajian formal dan lain-lain. 
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Kelemahannya : Tujuan akhirnya sering tidak tercapai, karena membutuhkan 

waktu yang cukuplama dalammengorganisasikan suatu institusi. 

2. Konvensi 

Seperti juga institusi, konvensi adalah kumpulan dari peserta, bedanya peserta 

datang dari kelompok lokalyang merupakan organisasi orang tua baik dari tingkat 

kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional. 

Kelemahannya : jika pelaksanaan kurang baik, maka tidak dapat memberikan 

motivasi kepada peserta kadang peserta kembali ke rumah dibingungkan dengan 

politik praktis. Perencanaan konvensi mempunyai tugas besar terutama apabila 

konvensi merupakan acara provinsi atau nasional, makin besar ruang lingkup 

konvensi menyebabkan masing-masing peserta tidak saling mengenal. 

 

 

Gambar 2. Contoh kegiatan Konvensi 

 

3. Konferensi 

Konferensi adalah pertemuan dalam kelompok besar maupunkelompok kecil. 

Jumlah peserta dalam konferensi mungkin hanya 2 orang atau sampai 50 orang 

atau lebih, biasanya tidak sebanyak Institusi. Ciri khusus konferensi adalah diikuti 

dengan kata sebutan yang menunjukkan tema konferensi misal : konferensi 

tanaman, konferensi supervisor. Pesertanya biasanya orang-orang yang 

berpengalaman untuk membicarakan masalah yang serius. 

Kelemahan konferensi : sulitnya mengevaluasi hasil konferensi dan apa yang 

dikerjakan sebagai tindak lanjut. 
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Gambar 3. Contoh kegiatan Konferensi 

 

4. Lokakarya (Workshop) 

Adalah pertemuan orang yang bekerja sama dalam kelompok kecil, biasanya 

dibatasi pada masalah yang berasal dari mereka sendiri, diharapkan mampu 

menghasilkan produk tertentu. Jumlah pesertanya terbatas dengan undangan 

khusus. 

Kelemahannya : karena undangannya terbatas, efektivitas program lokakrya juga 

terbatas, kecuali jika peserta dapat terus hadir dari awal acara sampai akhir acara. 
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Gambar 4. Contoh kegiatan Lokakarya 

5. Seminar 

Seminar secara umum dikenal sebagai lembaga belajar. Istilah yang sering 

digunakan di kampus. Jumlah pesertanya sedikit mungkin tidak lebih dari 50 

orang. Maksud seminar adalah untuk mempelajari subjek di bawah seorang 

pimpinan yang menguasai bidang yang diseminarkan, seminar sering berhubungan 

erat dengan hasil riset. 

Kelemahannya : waktunya sebentar hanya 1-2 jam, tidak dapat digunakan secara 

universal karena beragamnya latar belakang orang. 

 

 

Gambar 5. Contoh kegiatan Seminar 

 

6. Diskusi Terbuka 

Diskusi terbuka dianggap sebagai salah satu jenis pendidikan orang dewasa yang 

sangat penting, orang yang hadir adalah orang yang ahli dalam proses kelompok 

untuk memanfaatkan teknik secara penuh, mereka sangat mungkin tergerak untuk 

bertindak setelah diskusi terbuka ini. 
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Gambar 6. Contoh kegiatan Diskusi Terbuka 

 

Ada beberapa Metode dalam Pertemuan : 

1. Penyajian Formal. 

Semua berlangsung satu arah dari pembicara kepada peserta 

a. Ceramah/kuliah 

b. Simposium 

c. Diskusi panel 

d. Kolokium 

2. Teknik Diskusi 

a. Diskusi terbuka 

b. Diskusi kelompok 

c. Sesi Buzz 

d. Teknik  Philip 66 

e. Bermain peran / role playing 

f. Skit drama 

g. Curah pendapat/brainstorming 

3. Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah suatu strategi pengembangan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan melihat dan mendengarkan 

diikuti dengan  meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk 
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memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan 

dengan bahan pelajaran. 

Metode demonstrasi merupakan suatu sumber metode mengajar dimana seorang 

guru, orang luar atau manusia sumber yang sengaja diminta atau anak 

menunjukkan kepada kelas suatu benda aslinya, tiruan (wakil dari benda asli) atau 

suatu proses, misalnya bagaimana membuat peta timbul, bagaimana cata 

menggunakan kamera dengan hasil yang baik dan sebagainya. 

 

  

 

Gambar 7.  Contoh-contoh kegiatan demonstrasi 

H. Bahan Diskusi 

Buatlah kegiatan pengabdian pada masyarakat pada masyarakat di daerah aliran 

sungai (DAS) yang berkaitan dengan :  

1. Memberi pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya DAS 

2. Memberi pengetahuan tentang teknik biomonitoring pencemaran sungai 

3. Memberi ketrampilan tentang teknik penjernihan air 

Satu kelas secara bersama menyusun proposal, mencari lokasi, menyiapkan materi 

pelatihan, serta menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pelatihan. Setelah selesai 

buatlah laporan dalam bentuk jurnal pengabdian pada masyarakat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

1. Lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Sepanjang hidupnya manusia sangat tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. 

Pengelolaan lingkungan yang buruk timbul sebagai akibat dari kurangnya kesadaran 

manusia dalam memelihara lingkungan, ketidakpedulian, dan kurangnya pemahaman 

tentang pelestarian lingkungan sekitarnya memberikan dampak yang sangat signifikan 

terhadap kehidupan mereka. Untuk itu diperlukan pendidikan lingkungan di masyarakat 

yang  bisa ditempuh melalui jalur : Formal, Nonformal dan Informal. 

2. Filosofi  yang  harus  digunakan  dalam  pembelajaran  adalah  konstruktivis  dengan 

pendekatan  pembelajaran  berbasis  masalah  (PBL),  pembelajaran  kontekstual  (CTL), 

inkuiri, dan klarifikasi nilai. Penekanan pembelajaran bukan pada penguasaan konsep 

tetapi  pengubahan  sikap  dan  pola  pikir  siswa  agar  lebih  peduli  terhadap  masalah 

lingkungan,  mampu  menerapkan  prinsip  keberlanjutan  dan  etika  lingkungan.  Oleh 

karena itu dalam pengembangan program PLH harus ditujukan pada aspek tingkah laku 

manusia,  terutama  interaksi  manusia  dengan  lingkungan  hidupnya  dan  kemampuan 

memecahkan  masalah  lingkungan.  Dengan  demikian  guru PLH  tidak  cukup  hanya 

dengan  memiliki  pemahaman  tentang  lingkungan,  tetapi  juga  harus  memiliki 

pemahaman  mendasar  tentang  manusia.  Dengan  cara-cara  ini  diharapkan  siswa 

mendapatkan  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  secara  lebih  bermakna,  mampu 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menularkan kepada lingkungan keluarga 

dan masyarakat sekitarnya. Melalui cara ini akan terbentuk masyarakat yang memiliki 

sikap positif, peduli terhadap lingkungandan mampu berperan aktif dalam memecahkan 

masalah  lingkungan  serta  mampu  menerapkan  prinsip  keberlanjutan  dan  etika 

lingkungan dalam kehidupannya. 

3. Pendidikan lingkungan hidup di masyarakat tidak terlepas dari berbagai stakeholders 

diantaranya: Pemerintah, swasta, lembaga lingkungan hidup, sarana prsarana, pendanaan, 

masyarakat sebagai objek pendidikan, metode pendidikan. 

4. Pendidikan masyarakat sangat terkait dengan pendidikan pada orang dewasa 

(Andragogy) yang memiliki karakter khusus : 

a. Konsep diri (the self-concept);  

b. Pengalaman hidup (the role of the learner’s experience);   

c. Kesiapan belajar (readiness to learn);  
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d. Orientasi belajar (orientation to learning);  

e. Kebutuhan pengetahuan (the need to know); dan  

f. Motivasi (motivation). 

5. Metode pendidikan lingkungan hidup di masyarakat bisa dilakukan dengan cara : 

1. metode individu 

2. metode kelompok 

3. metode komunitas parsitipatif 

4. dengan teknik : diskusi, demonstrasi, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Adisendjaja, Y.H. 2008.  Metodologi Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar, Jurusan 

Pendidikan Biologi, FPMIPA UPI. 

Afandi, Rifki.2013. INTEGRASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI 

PEMBELAJARAN IPS DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI ALTERNATIF 

MENCIPTAKAN SEKOLAH HIJAU. PEDAGOGIA Vol. 2, No. 1, halaman 98-108 

Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. 2005. Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Alpusari ,Mahmud.2010. ANALISIS KURIKULUM  PENDIDIKAN LINGKUNGAN 

HIDUP PADA SEKOLAH DASAR PEKANBARU.Jurnal Primary Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Volume 2 Nomor 2, hal 10-17 

Bambang  Syaeful  Hadi  dan  Muhsinatun Siasah  Masururi.  2014.  Pengaruh Pendidikan  

Kependudukan  dan Lingkungan  Hidup  terhadap Perilaku  Peduli  Lingkungan. Socia.  

Mei  2014,  vol  11,  No.  1: 16-22 

Barlia,  Lily.  2008.  Teori  Pembelajaran Lingkungan  Hidup  di  Sekolah Dasar. Subang: 

Royyan Press. 

Bezzina, C., Pace, Paul. 2006.  School improvement,  school effectiveness  or  scholl 

development.    London: Trentham Books Limited. 

Black, J. B. and McClintock, R. O. 1995. Constructivist Learning Environment, New Jersey: 

Englewood Cliff, Educational Technology Publications 

Chen, Judith., Cheng, Hsuan .2008. Children, Teachers and Nature: An Analysis of An 

Environmental Education Program (Disertasi). University of Florida 

Conny, Semiawan, dkk. 2008. Pengenalan dan Pengembangan Bakat Sejak Dini. Bandung: 

PT.Remaja Rusda Karya. 

Council,  V.  E.  E.  .1992.  Learning  to care  for  our environmental:Victoria's 

Environmental  Education Strategy.  Melbourne:  Victorian Educational  

Environmental Council 

Desmita. 2011. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Izzaty, Eka Rita, dkk. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press. 

Lang,  J.  .2007.  Little  Books  of  Big Ideas:  How  to  Succeed  with Education  for  

Sustainability. Carlton  South  Victoria: Curriculum Corporation. 



80 

 

Lisminingsih, Ratna. 2010. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 

BERORIENTASI KECAKAPAN HIDUP DI SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH 

IBTIDAIYAH KOTA BATU . Pendidikan Biologi FKIP UNS  

Muslicha, Alisa.2015. METODE PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN LINGKUNGAN 

HIDUP PADA SISWA SEKOLAH DASAR (STUDI PADA SEKOLAH 

ADIWIYATA DI DKI JAKARTA). Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas 

Indonesia 

Sumarmi.  2008.  Sekolah  Hijau  Sebagai Alternatif  Pendidikan  Lingkungan Hidup  

Dengan  Menggunakan Pendekatan  Kontekstual.  Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 15 

Nomor 1 Halaman  19-25.  Malang:  LPTK (Lembanga  Pendidikan  dan Tenaga  

Pendidikan)  dan  ISPI (Ikatan  Sarjana  Pendidikan Indonesia). 

Sunarto dan Agung Hartono. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Sutrisno.,  Harjono,  Hary  Soedarto .2005.  Pengenalan  Lingkungan Alam  Sekitar  Sebagai  

Sumber Belajar Anak Usia Dini.  Jakarta: Departemen  Pendidikan Nasional.  

Direktorat  Jenderal Pendidikan  tinggi.  Direktorat Pembinaan  Pendidikan  Tenaga 

Kependidikan  dan  Ketenagaan Perguruan Tinggi. 

Yusuf, Syamsu dan Nani M. Sugandhi. 2011. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

James, S. A. & Stapp, W.B. 1974. Environmental Education. New York: John Willey &Sons. 

Karim, S.A. 2003. Program PKLH Jalur Sekolah: Kajian dari Perspektif Kurikulum dan 

Hakekat Belajar Mengajar. Jakarta: Depdiknas. 

Pratomo, Suko. 2008. Pendidikan Lingkungan. Bandung : Sonagar Press. 

Rizqa, D. A & Ria, F. H. 2016. Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project-Based Learning) dalam Pembelajaran Biologi. 

Yogyakarta: Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education) 

Yosa, I. ______ . Pendidikan Lingkungan Hidup Terlupakan dalam Kurikulum. Bogor: 

Unpak 

Yusuf, H. A. ______ . Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup: Belajar dari 

Pengalaman dan Belajar dari Alam. Garut: UPI 

Zahara, T. Dj. 2003. Perilaku Berwawasan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Dilihat dari Keinovatifan dan Pengetahuan Tentang Lingkungan. Jakarta: 

Depdiknas. 

 



81 

 

Astawa, Ida Bagus Made. 1999. “Pengertian Umum Kependudukan dan Lingkungan Hidup”. 
Makalah disampikan dalam Diklat PKLH untuk Guru-Guru Sekolah (SD-SLTA) bulan 
Nopember 1999 di Kanwil Depdikbud Provinsi Bali.  Denpasar : Depdikbud Provinsi 
Bali 

Ananta, Aris. 1992. “Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan” dalam Warta Demografi 

Tahun XXII Nomor 9. September 1992. Jakarta :  LD-FEUI. 

Darwis, Hammado. 2016.  Metode & Strategi Pembelajaran PKLH. Bogor:  Alauddin 

University Press 

Depdikbud RI. 1990. Buku Pegangan Guru Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup Untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. Jakarta : Depdikbud. 

Kastama, Emo.1996. Pengantar Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). 

Jakarta : Depdikbud RI. 

Mantra, Ida Bagoes, 2000. Demografi Umum. Yogyakarta : Putaka Pelajar. 

Moertopo, Soegeng. 1992. “Pembangunan Berlanjut Berwawasan Lingkungan” dalam 

Seminar Nasional Kualitas SDM dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, 28-29 

April 1992.  Yogyakarta : PAU - UGM . 

Munir, Rozy. 1996. “Pengantar PKLH”. Makalah disampaikan dalam Pelatihan PKLH 

Tingkat Nasional di Jakarta.  

Salam, Burhanuddin. 1997. Pengantar Pedagogik (Dasar-Dasar Ilmu Mendidik). Jakarta : 

PT. Rineka Cipta. 

Soemarwoto, Otto. 1982. “Pengelolaan Lingkungan”, Kertas Kerja dalam Kursus AMDAL 2-

17 Februari 1982. Kerjasama Kantor Menteri Negara Pengawasan Lingkungan Hidup 

dengan Lembaga Ekologi UNPAD Bandung, 

Sumaatmadja, Nursid, 2001. Metodologi Pengajaran Geografi. Jakarta : 

PT.AksaraSuprijant2007. Pendidikan Orang Dewasa  dari teori hingga aplikasi. 

Bumi Aksara : Jakarta 

http://blueskyfebri.blogspot.co.id/2014/01/peningkatan-kesadaran-masyarakat.html 

https://books.google.co.id/books?id=XYQEDAAAQBAJ&pg=PA146&lpg=PA146&dq=

kesadaran+lingkungan+masyarakat&source=bl&ots=f1Ow9dsCDG&sig=NlfRK6T

0lTOl8IsOI_AgLU0aYw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kesadaran%2

0lingkungan%20masyarakat&f=false 

http://mediaindonesia.com/news/read/127974/bersinergi-wujudkan-masyarakat-cinta-

lingkungan/2017-10-19 

http://www.habibullahurl.com/2016/10/12-cara-menjaga-memelihara-lingkungan-

alam.html 

http://blueskyfebri.blogspot.co.id/2014/01/peningkatan-kesadaran-masyarakat.html
https://books.google.co.id/books?id=XYQEDAAAQBAJ&pg=PA146&lpg=PA146&dq=kesadaran+lingkungan+masyarakat&source=bl&ots=f1Ow9dsCDG&sig=Nl-fRK6T0lTOl8IsOI_AgLU0aYw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kesadaran%20lingkungan%20masyarakat&f=false
https://books.google.co.id/books?id=XYQEDAAAQBAJ&pg=PA146&lpg=PA146&dq=kesadaran+lingkungan+masyarakat&source=bl&ots=f1Ow9dsCDG&sig=Nl-fRK6T0lTOl8IsOI_AgLU0aYw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kesadaran%20lingkungan%20masyarakat&f=false
https://books.google.co.id/books?id=XYQEDAAAQBAJ&pg=PA146&lpg=PA146&dq=kesadaran+lingkungan+masyarakat&source=bl&ots=f1Ow9dsCDG&sig=Nl-fRK6T0lTOl8IsOI_AgLU0aYw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kesadaran%20lingkungan%20masyarakat&f=false
https://books.google.co.id/books?id=XYQEDAAAQBAJ&pg=PA146&lpg=PA146&dq=kesadaran+lingkungan+masyarakat&source=bl&ots=f1Ow9dsCDG&sig=Nl-fRK6T0lTOl8IsOI_AgLU0aYw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kesadaran%20lingkungan%20masyarakat&f=false
http://mediaindonesia.com/news/read/127974/bersinergi-wujudkan-masyarakat-cinta-lingkungan/2017-10-19
http://mediaindonesia.com/news/read/127974/bersinergi-wujudkan-masyarakat-cinta-lingkungan/2017-10-19
http://www.habibullahurl.com/2016/10/12-cara-menjaga-memelihara-lingkungan-alam.html
http://www.habibullahurl.com/2016/10/12-cara-menjaga-memelihara-lingkungan-alam.html


82 

 

http://atutsulistia.blogspot.co.id/2013/11/upaya-pelestarian-lingkungan-di.html 

http://yulitasusanti.blogspot.co.id/2014/09/kesadaran-manusia-terhadap-lingkungan.html 

http://muhtarasngari.blogspot.co.id/2016/01/pendidikan-di-lingkungan-masyarakat.html 

https://www.kompasiana.com/gunturcobobi/save-our-world-ironi-dari-keadaan-

lingkungan-saat-ini_5500e797a333115b7351234d 

http://lanshlamongan.blogspot.co.id/2013/03/pendidikan-lingkungan-hidup-dan.html 

https://erizco.wordpress.com/2010/04/15/program-pendidikan-lingkungan-hidup-plh-

dengan-partisipasi-mahasiswa-dalam-kegiatan-kuliah-kerja-mahasiswa-kkm-

kepada-pelajar-sekolah/ 

http://tulisanterkini.com/artikel/pendidikan/1199-pendekatan-dan-metode-pendidikan-

lingkungan-hidup.html 

 

 

 

http://atutsulistia.blogspot.co.id/2013/11/upaya-pelestarian-lingkungan-di.html
http://yulitasusanti.blogspot.co.id/2014/09/kesadaran-manusia-terhadap-lingkungan.html
http://muhtarasngari.blogspot.co.id/2016/01/pendidikan-di-lingkungan-masyarakat.html
https://www.kompasiana.com/gunturcobobi/save-our-world-ironi-dari-keadaan-lingkungan-saat-ini_5500e797a333115b7351234d
https://www.kompasiana.com/gunturcobobi/save-our-world-ironi-dari-keadaan-lingkungan-saat-ini_5500e797a333115b7351234d
http://lanshlamongan.blogspot.co.id/2013/03/pendidikan-lingkungan-hidup-dan.html
https://erizco.wordpress.com/2010/04/15/program-pendidikan-lingkungan-hidup-plh-dengan-partisipasi-mahasiswa-dalam-kegiatan-kuliah-kerja-mahasiswa-kkm-kepada-pelajar-sekolah/
https://erizco.wordpress.com/2010/04/15/program-pendidikan-lingkungan-hidup-plh-dengan-partisipasi-mahasiswa-dalam-kegiatan-kuliah-kerja-mahasiswa-kkm-kepada-pelajar-sekolah/
https://erizco.wordpress.com/2010/04/15/program-pendidikan-lingkungan-hidup-plh-dengan-partisipasi-mahasiswa-dalam-kegiatan-kuliah-kerja-mahasiswa-kkm-kepada-pelajar-sekolah/



