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Abstract. Etika lingkungan merupakan salah satu prinsip mental yang dikenal umum selama ini, dalam kaitan dengan 

lingkungan, cara pandang manusia dg manusia, hubungan antara manusia dengan alam, serta perilaku yg bersumber dari cara 

pandang refleksi kritis ini. Seseorang yang memiliki etika dan moral yang baik terhadap lingkungannya akan berusaha 

menjaga lingkungannya agar dapat lestari. Dalam keseharian, ia akan bersikap sesuai etika dan  moral yang dianutnya. Dia 

akan melakukan apa yang dianggapnya baik demi menjaga alam sekitarnya dari kerusakan lingkungan. Penanaman etika 

lingkungan ini yang dikembangkan khusus di dalam  implementasi manajemen sekolah berbasis lingkungan.Penelitian ini 

menggunakan kombinasi model sequential explanatory, atau mix method, bertujuan untuk memperoleh informasi dan data 

tentang implementasi manajemen sekolah berbasis lingkungan ditinjau dari Etika Lingkungan.  
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I. PENDAHULUAN 

Upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam 

menyelenggarakan pendidikan lingkungan agar generasi baru 

bangsanya menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya telah 

banyak dirintis. Bagaimana menyadarkan manusia supaya 

tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan 

menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan dengan penuh 

kesadaran mereka berhenti melakukan perbuatan itu, 

kemudian berbalik melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

melestarikan lingkungan 

Pentingnya kelestarian lingkungan hidup untuk masa 

sekarang hingga masa yang akan datang, secara eksplisit 

menunjukkan bahwa perjuangan manusia untuk  

menyelamatkan  lingkungan  hidup  harus dilakukan secara 

berkesinambungan dengan jaminan estafet antargenerasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kegiatan yang 

melibatkan sekolah sebagai media dalam memperkecil dan 

mengurangi  masalah  dan  krisis  lingkungan  adalah 

manajemen sekolah berbasis Lingkungan. 

Sekolah dengan berbasis lingkungan hidup dijadikan 

solusi, karena dengan penanaman etika lingkungan maka 

siswa akan mendapatkan pengetahuan mengenai lingkungan 

hidup, kemudian akan menimbulkan kesadaran pada dirinya 

sendiri dan orang lain dan akhirnya melakukan tindakan yang 

positif terhadap lingkungan. Kesadaran terhadap pentingnya 

etika lingkungan menjadi suatu pencapaian refleksi kritis 

tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang selama ini 

dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara 

lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis. 

 Implementasi Manajemen Sekolah yang berbasis 

Lingkungan menjadi salah satu pilihan strategi pembentukan 

tatanan mental siswa terhadap lingkungan, dengan alasan 

bahwa lingkungan hidup yang menajdi pondasi dasar siswa 

menerima, berinteraksi bahkan bertindak terhadap 

lingkungan. Hal ini banyak siswa dan orangtua tidak 

menyadarinya bukan hanya berupa teori saja, akan tetapi 

harus benar-benar dipraktekkan dan dicerminkan dalam 

kehidupannya sehari-hari, agar tertanam kesadaran dan 

kecintaan terhadap lingkungan.  

Etika lingkungan merupakan salah satu prinsip mental 

yang dikenal umum selama ini, dalam kaitan dengan 

lingkungan, cara pandang manusia dg manusia, hubungan 

antara manusia dengan alam, serta perilaku yg bersumber dari 

cara pandang refleksi kritis ini. Refleksi kritis tentang apa 

yang harus dilakukan terkait dengan isu lingkungan hidup, 

termasuk pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang memberi dampak pada lingkungan Bagaimana perilaku 

manusia terhadap lingkungan? bagaimana kondisi lingkungan? 

bagaimana lingkungan “memperlakukan” kita? 

Seseorang yang memiliki etika dan moral yang baik 

terhadap lingkungannya akan berusaha menjaga 

lingkungannya agar dapat lestari. Dalam keseharian, ia akan 

bersikap sesuai etika dan  moral yang dianutnya. Dia akan 

melakukan apa yang dianggapnya baik demi menjaga alam 

sekitarnya dari kerusakan lingkungan. Penanaman etika 

lingkungan ini yang dikembangkan khusus di dalam  

implementasi manajemen sekolah berbasis lingkungan. 

 

II. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

dan data tentang implementasi manajemen sekolah berbasis 

lingkungan ditinjau dari Etika Lingkungan di  sekolah dasar 

dengan manajemen berbasis lingkungan di Kota Bogor pada 

tahun Akademik 2018/2019. Secara operasional tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis implementasi manajemen sekolah berbasis 

lingkungan ditinjau dari Etika Lingkungan. 

Penelitian ini dilaksanakan di 4 Sekolah Dasar Negeri 

Berbasis Lingkungan di Kota Bogor, yang memiliki kategori 

Adiwiyata Mandiri. Penelitian ini akan dilaksanakan selama  

Lima bulan, yaitu pada bulan Maret 2019 sampai bulan 

Agustus 2019.  

Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi 

model sequential explanatory, atau mix method. Penelitian 
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terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap penggunaan metode 

kuantitatif dan tahap penggunaan metode kualitatif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.Hasil Penelitian 

1) Statistik Deskriptif 

 

 
 

2) Analisis Hubungan antara Etika Lingkungan (X1) 

dengan Manajemen Sekolah berbasis Lingkungan (Y) 

Analisis regresi linier sederhana Etika Lingkungan 

dengan Manajemen Sekolah berbasis Lingkungan 

menghasilkan persamaan Ŷ = 30,85 + 0,65X. Uji signifikansi 

dan linieritas terhadap persamaan regresi dilakukan dengan 

menggunakan uji F. Hubungan dinyatakan signifikan jika 

nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel, pada taraf signifikansi 

α=0,05 Berdasarkan uji dengan menggunakan analisis varians 

diperoleh hasil pada Tabel 1. 

Tabel 1. ANAVA untuk Uji Signifikansi dan Regresi Linier 

Sederhana Etika Lingkungan dan Manajemen 

Sekolah berbasis Lingkungan dengan Persamaan 

Regresi Ŷ = 30,95 + 0,65 X 

Sumber 
Varian 

dk JK RJK Fhitung 

Ftabel 

Kesimpulan α = 

0,05 

Total (T) 77 1192195 15483,05    

Regresi 

(a) 
1 1175782 

1175782,

14 
   

Regresi 

(b|a) 
1 4486,61 4486,61 28,21

** 
3,97 

Sangat 

Signifikan 
Sisa (S) 75 11926,3 159,02 

Tuna 
Cocok 

(TC) 

32 3625,3 113,29 
0,59ns 1,71 Linier 

Galat (G) 43 8300,93 193,04 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1 diperoleh 

ScatterPlot sebagai berikut: 

 

 
 

3) Analisis Dimensi Indikator Variabel 

 

Tabel 2. Analisis Dimensi Variabel Manajemen 

berbasis Lingkungan 

 

No Dimensi-Indikator Skor rata-

rata 

1 Kebijakan Sekolah 3,53 

2 Kurikulum Berbasis 

Lingkungan   
3,55 

3 Kegiatan Partisipatif 3,31 

4 Pengelolaan Sarpras 3,53 

 

Tabel 3Analisis Dimensi Variabel Etika Lingkungan 

 

No Dimensi-Indikator Skor rata-

rata 

1 Sikap Menghargai Alam  4,28 

2 Tindakan etika lingkungan 3,92 

3 Pembiasaan Perilaku  3,86 

4 Pengamalan Perilaku 4,29 
 

 

B. Pembahasan 

Hasil perhitungan pengujian hipotesis menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara Etika 

Lingkungan dengan Manajemen Sekolah berbasis 

Lingkungan dengan persamaan regresinya adalah  Ŷ = 30,85 

+ 0,65X, untuk nilai Fhitung = 28,21 sedangkan Ftabel = 3,97, 

yang artinya bahwa keberartian regresi sangat signifikan. 

Nilai koefisien korelasi ry = 0,523 dan koefisien determinasi 

r2
y sebesar 0,273 menunjukkan bahwa setiap peningkatan skor 

Etika Lingkungan meningkatkan Manajemen berbasis 

Lingkungan, selain itu mengandung arti bahwa 27,3% 

Manajemen berbasis Lingkungan merupakan hasil dari 

bekerjanya Etika Lingkungan sedangkan 65,7% 

disumbangkan oleh variabel-variabel lain yang memiliki 

hubungan dengan peningkatan Implementasi Manajemen 

berbasis Lingkungan. 

Selain itu, berdasarkan persamaan regresi di atas maka 

Ŷ = 30,85 + 0,65X adalah linier. Persamaan regresi tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu skor Etika 

Lingkungan akan menyebabkan kenaikan 0,65 skor 
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Implementasi Manajemen Sekolah berbasis Lingkungan pada 

konstanta 30,85. 

Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini 

mengindikasikan bahwa Etika Lingkungan akan memiliki 

keterkaitan dalam proses manajemen sekolah berbasis 

lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Keraff, A. Sonny 

(2006:24) bahwa. etika lingkungan hidup dipahami sebagai 

norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia 

dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral 

yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan 

alam tersebut Fokus atau perhatian dari etika lingkungan 

adalah bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap 

lingkungan hidup.   

Data kuantitatif di atas diperkuat oleh hasil data 

pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi pada 

penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan bahwa antara 

hasil data kuantitatif dan temuan di lapangan dalam hal ini 

keterkaitan antara etika implementasi manajemen sekolah 

berbasis lingkungan mendukung hasil analisis sebelumnya. 

Adanya temuan dari implementasi pengelolaan Sekolah 

berbasis lingkungan dengan melakukan upaya menanamkan 

nilai-nilai moral dan karakter sejak dini, terutama terhadap 

niai lingkungan kesemestaan. Di sekolah dasar melalui proses 

belajar mengajar di bawah bimbingan dan pendampingan 

guru, penanaman etika yang berwawasan lingkungan, 

penyediaan fasilitas sekolah yang memadai, serta kegiatan 

penunjang lain akan menumbuhkan rasa menghargai, 

memiliki, dan memelihara dalam diri siswa terhadap sumber 

daya dan lingkungan hidup.  

Manajemen Sekolah berbasis lingkungan merupakan 

salah satu bentuk pengelolaan dalam rangka mendorong 

terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam 

upaya pelestarian lingkungan hidup.  Tujuannya adalah 

menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi 

tempat pembelajaran dan penyadaran  warga sekolah. 

Keberadaan Sekolah berbasis lingkungan akan meningkatkan 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan dana; 

peningkatan suasana belajar yang nyaman dan kondusif; 

menumbuhkan nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; dan terhindarnya dampak negatif dari 

lingkungan. 

Penerapan manajemen Kurikulum yang berbasis 

lingkungan di Sekolah Dasar atau proses 

menginternalisasikan nilai peduli lingkungan secara utuh 

akan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kemampuan 

pihak  pengelola sekolah, kualitas pembelajaran, letak 

strategis sekolah dan fasilitas sekolah yang mendukung untuk 

dijadikan sebagai sekolah berbasis lingkungan. Selain 

diarahkan pada terwujudnya manajemen sekolah yang peduli 

terhadap lingkungan, juga adanya internalisasi norma-norma 

dasar, antara lain: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan,  

kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan sumber daya alam. Adanya penanaman kesadaran 

lingkungan bagi peserta didik khususnya di Sekolah Dasar 

diharapkan akan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup 

pada kehidupan masa depan generasi.  Pengintegrasian isu-isu 

berkaitan dengan lingkungan hidup dalam pembelajaran juga  

dilakukan  oleh guru untuk mengenalkan berbagai dampak 

dari kerusakan lingkungan. Beberapa hal sederhana dilakukan 

yaitu dengan pembiasaan hari bersih sampah, mengenalkan 

siswa pada jenis-jenis sampah dan pemilahan pengelolaan 

sampahnya di sekolah, Program mengurangi sampah plastic, 

hingga mengenalkan kecintaan pada lingkungan hijau. Dalam 

kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan juga dapat digalakkan seperti: pembentukan 

kelompok pecinta alam, pemanfaatan barang bekas melalui 

kerajinan tangan dan keterampilan. 

Implementasi manajemen sekolah berbasis 

lingkungan menerapkan prinsip dasar yaitu: partisipatif, 

dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah 

yang meliputi keseluruhan  proses  perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi sesuai tanggung jawab  dan  peran;  serta  

berkelanjutan, dimana  seluruh  kegiatan  harus  dilakukan 

secara terencana dan terus menerus secara komperehensif. 

Adanya manajemen sekolah yang melibatkan orang tua siswa, 

masyarakat, dan media massa dalam mendukung upaya 

sekolah menginternalisasi etika lingkungan; melibatkan siswa 

dalam tugas yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup; 

dan  memadukan nilai kearifan lokal sebagai media dan bahan 

ajar dalam menginternalisasikan  nilai  peduli lingkungan 

pada siswa. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik Etika Lingkungan maka akan semakin 

baik pula hasil Implementasi Manajemen Sekolah berbasis 

Lingkungan. Dengan temuan fakta dan data dalam analisis 

penelitian ini semakin mendukung temuan-temuan terdahulu 

mengenai adanya hubungan positif antara Etika Lingkungan 

dengan Implementasi Manajemen Sekolah berbasis 

Lingkungan. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap kuantitatif 

dan tahap penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa: 

1) Secara Kuantitatif, terdapat hubungan yang positif antara 

Etika Lingkungan dengan Manajemen Sekolah berbasis 

Lingkungan dengan persamaan regresinya adalah  Ŷ = 

30,85 + 0,65X, untuk nilai Fhitung = 28,21 sedangkan Ftabel 

= 3,97, yang artinya bahwa keberartian regresi sangat 

signifikan. Nilai koefisien korelasi ry = 0,523 dan 

koefisien determinasi r2
y sebesar 0,273 menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan skor Etika Lingkungan 

meningkatkan Manajemen Sekolah berbasis Lingkungan, 

selain itu mengandung arti bahwa 27,3% Manajemen 

berbasis Lingkungan merupakan hasil dari bekerjanya 

Etika Lingkungan sedangkan 65,7% disumbangkan oleh 

variabel-variabel lain yang memiliki hubungan dengan 

peningkatan Implementasi Manajemen berbasis 

Lingkungan. 

2) Secara Kualitatif, Adanya temuan dari implementasi 

pengelolaan Sekolah berbasis lingkungan dengan 

melakukan upaya menanamkan nilai-nilai moral dan 

karakter sejak dini, terutama terhadap nilai lingkungan 

kesemestaan. Di sekolah dasar melalui proses belajar 

mengajar di bawah bimbingan dan pendampingan guru, 

penanaman etika yang berwawasan lingkungan, 

penyediaan fasilitas sekolah yang memadai, serta kegiatan 

penunjang lain akan menumbuhkan rasa menghargai, 

memiliki, dan memelihara dalam diri siswa terhadap 

sumber daya dan lingkungan hidup. Beberapa hal 
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sederhana dilakukan yaitu dengan pembiasaan hari bersih 

sampah, mengenalkan siswa pada jenis-jenis sampah dan 

pemilahan pengelolaan sampahnya di sekolah, Program 

mengurangi sampah plastik, hingga mengenalkan 

kecintaan pada lingkungan hijau. Dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kepedulian 

lingkungan juga dapat digalakkan seperti: pembentukan 

kelompok pecinta alam, pemanfaatan barang bekas 

melalui kerajinan tangan dan keterampilan. 

Dengan temuan fakta dan data dalam analisis 

penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif ini 

semakin mendukung temuan-temuan terdahulu mengenai 

adanya hubungan positif antara Etika Lingkungan dengan 

Implementasi Manajemen Sekolah berbasis Lingkungan. 

 

B. Saran 

Upaya yang dilakukan dalam implementasi 

manajemen sekolah berbasis  Lingkungan dapat 

berkembang dan berjalan efektif, diperlukan adanya 

penguatan yang konsisten dengan cara dilakukannnya 

komunikasi secara terus menerus berkaitan dengan nilai, 

norma, dan kebiasaan yang telah menjadi prioritas serta 

memberikan kesempatan para siswa untuk menerapkan 

etika lingkungan tersebut. Sekolah dituntut memiliki 

fasilitas yang memadai untuk mewadahi segala aktivitas 

siswa kaitannya dengan kegiatan peduli lingkungan. 

Selain itu, pemberlakuan  kurikulum  berbasis lingkungan 

membutuhkan tenaga pengajar yang kompeten dan juga 

sosok guru yang senantiasa memberikan keteladanan 

dalam etika lingkungan, terutama bagi usia siswa di 

Sekolah Dasar. 
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