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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang baik bagi 

pertumbuhan karakter peserta didik. Segala peristiwa yang terjadi di dalam 

sekolah dapat disatukan dalam program pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter merupakan usaha bersama dari seluruh warga sekolah untuk 

menciptakan sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur pendidikan 

karakter.
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Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini 

karena tindakan manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan 

lingkungan serta tidak peduli akan akibatnya, maka mengubah perilaku 

menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Pendidikan 

karakter peduli lingkungan perlu diimplementasikan di lingkungan 

sekolah. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan salah satu dari 

delapan belas nilai karakter yang dideskripsikan sebagai sikap dan 

tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan 

sekitarnya. Serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 
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Karakter peduli lingkungan merupakan karakter yang wajib di 

implementasikan bagi sekolah disetiap jenjang pendidikan. Di sisi lain, 

sekolah alam merupakan sekolah yang menggunakan pembelajaran 

berbasis alam atau sekolah yang menggunakan pendekatan pada alam. 

Sekolah alam harapannya lebih menonjol dalam membentuk karakter 

peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. 

Sekolah berbasis alam merupakan sistem sekolah yang 

menawarkan bagaimana mengajak peserta didik untuk akrab dengan alam, 

sekaligus menjadikan semangat untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Peserta didik memiliki sikap mental yang kuat, ia menjadi 

penyayang terhadap tumbuhan, binatang, dan juga alam sekitar serta 

memiliki sikap yang baik dan ramah terhadap alam.
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Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari merupakan 

sekolah yang berbasis alam. Dimana sekolah memiliki konsep pendekatan 

terhadap alam sebagai salah satu cara membentuk karakter peduli 

lingkungan serta memanfaatkan alam sebagai sarana belajar. Kegiatan 

outdoor menjadi ciri khas sekolah. SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari berada di kota jauh dari pegunungan maupun suasana pedesaan 

yang masih asri. Menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Terlihat 

dari jumlah siswa pendaftar yang meningkat setiap tahunnya. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti  

“Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di SD 
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Muhammadiyah Alam Surya Mentari Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Sehingga penelitian ini memenuhi unsur kebaruan. 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari tahun pelajaran 2016/2017? 

C. Tujuan dan Manfaat Masalah 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan mendeskripsikan 

implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari. 

2. Manfaat  

a. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah hasanah keilmuan terkait pengetahuan 

pendidikan karakter peduli lingkungan. 

b. Manfaat  Praktis 

1) Bagi guru, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi dari segi strategi, metode dan juga model 

pendidikan serta dapat menjadi tambahan wacana untuk 

evaluasi terkait implementasi pendidikan karakter peduli 

lingkungan. 

2) Bagi orang tua siswa, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai rujukan dalam memberikan pendidikan karakter di 
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lingkungan keluarga dan masyarakat untuk kelanjutan dari 

pendidikan karakter yang telah diberikan di sekolah. 

3) Bagi sekolah, dapat dijadikan evaluasi terkait  pendidikan 

karakter peduli lingkungan dimasa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


