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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) mengenai yang baik 

sehingga siswa mengerti, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik tidak 

hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak. 

 Oleh karena itu diperlukan perhatian dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah, 

masyarakat, keluarga maupun sekolah untuk membentuk karakter bangsa. 

Pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau 

pendidikan moral. Pembudayaan karakter (akhlak) mulia perlu dilakukan dan 

terwujudnya karakter (akhlak) mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses 

pendidikan sangat didambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan proses 

pendidikan.  

Sekolah merupakan salah satu tempat yang sangat berperan dalam 

melaksanakan pendidikan karakter. Apa yang didapat di sekolah akan 

mempengaruhi karakter anak karena anak menghabiskan sebagian besar  waktunya 

di sekolah. Pentingnya pendidikan karakter di sekolah bertujuan untuk 

mengoptimalkan muatan-muatan karakter yang baik dan positif (baik sifat, sikap, 

dan perilaku budi luhur, akhlak mulia) yang menjadi pegangan kuat dan modal dasar 

pengembangan individu dan bangsa nantinya. Banyak kegiatan yang bisa 

dikembangkan dalam rangka penerapan pendidikan karakter. Karakter merupakan 

aspek utama dalam membentuk kualitas seseorang untuk dapat menjadi insan yang 

mulia. Namun kita mengetahui bahwa karakter bukanlah semata- mata talenta 

bawaan individu, akan tetapi merupakan hasil bentukan manusia dan lingkungan 

tempat ia tinggal, hidup dan dibesarkan secara sadar dan sengaja. 

Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai- nilai 

moral dari luar menjadi bagian dari kepribadiannya. Karakter merupakan nilai- nilai 

yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengorbanan, pengalaman, 

percobaan, dan pengaruh lingkungan menjadi nilai instrinsik yang melandasi sikap 



2 
 

 
 

dan perilaku. Nilai-nilai karakter banyak sekali macam dan jenisnya. Nilai-nilai 

karakter diharapkan mampu membentuk dan memberikan pengetahuan moral untuk 

mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan moral yang dapat merugikan dirinya 

sendiri maupun orang lain.  

Kemendiknas (2010: 3) mengidentifikasi 18 nilai karakter dalam pendidikan 

karakter. Nilai- nilai karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggungjawab. Salah satu karakter 

yang tidak kalah penting untuk di tanamakan pada diri peserta didik sejak dini ialah 

sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli lingkungan tersebut diharapkan dapat 

mengubah siswa menjadi lebih arif terhadap lingkungan.  

Peduli lingkungan dalam kehidupan masyarakat lebih diartikan sebagai reaksi 

peduli seseorang terhadap lingkungannya. Contohnya dengan tidak merusak 

lingkungan alam, selalu menjaga pelestarian lingkungan agar tidak menjadi rusak, 

tercemar maupun punah. Dengan peduli lingkungan maka akan tercipta lingkungan 

yang bersih dan asri. 

Menurut Daryanto (2013: 71) peduli lingkungan tersebut berupa sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

sekitarnya. Selain itu, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

Karakter peduli lingkungan merupakan suatu sikap peduli terhadap lingkungan 

yang diwujudkan dalam kesediaan diri untuk melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan dan memelihara lingkungan dalam setiap perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan. Sehingga pola hidup bersih dan sehat juga akan terbiasa dan 

secara perlahan akan membudaya. 

Syukri hamzah (2013: 43) menyatakan bahwa karakter peduli lingkungan 

bukanlah sepenuhnya talenta maupun instink bawaan, akan tetapi juga merupakan 
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hasil dari suatu proses pendidikan dalam arti luas. Salah didik terhadap seorang 

individu bisa jadi akan menghasilkan karakter yang kurang terpuji terhadap 

lingkungan. Karena itu karakter yang baik haruslah dibentuk kepada setiap individu, 

sehingga setuiap individu dapat menjiwai setiap tindakan dan perilakunya. 

Mengajak anak untuk bersama-sama melakukan nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan. Misalnya setelah anak bereksplorasi dan terdorong melakukan karakter 

peduli terhadap lingkungan, maka guru memberi kesempatan kepada anak untuk 

melaksanakan karakter tersebut sesuai keinginan dan kemampuan anak. Contohnya 

yaitu membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, bukan 

membuangnya ke sungai.  

Salah satu wujud dalam penanaman karakter adalah budaya sekolah. Budaya 

sekolah diartikan sebagai program kegiatan sekolah yang bertujuan menanamkan 

nilai- nilai karakter bangsa kepada siswa. Melalui budaya sekolah, pendidikan 

karakter peduli lingkungan membutuhkan cara belajar dengan tindakan agar dapat 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari- hari. Melalui pendidikan karakter peduli 

lingkungan pada anak, diharapkan agar anak menjadi manusia yang bertanggung 

jawab dan peduli akan lingkungannya. 

SD Negeri Sidanegara 09 Cilacap merupakan salah satu sekolah berwawasan 

lingkungan yang ada di Cilacap. SD Negeri Sidanegara 09 ini adalah sekolah imbas 

adiwiyata binaan SMP Negeri 3 Cilacap sejak tahun 2017. SMP Negeri 3 Cilacap 

sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri memiliki 12 sekolah binaan dan SD Negeri 

Sidanegara 09 Cilacap merupakan salah satu sekolah binaan SMP Negeri  Cilacap. 

Dengan demikian, SD Negeri Sidanegara 09 Cilacap sebagai sekolah adiwiyata 

memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan.  Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian terkait dengan judul “Pendidikan karakter peduli lingkungan 

melalui budaya sekolah di SD Negeri Sidanegara 09 Cilacap”. 
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B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan melalui budaya 

sekolah di SD Negeri 09 Sidanegara Cilacap ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli lingkungan melalui budaya sekolah di SD Negeri 09 Sidanegara 

Cilacap ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan melalui 

budaya sekolah di SD Negeri 09 Sidanegara Cilacap. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan melalui budaya sekolah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbang pemikiran dan informasi 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan pembiasaan 

budaya sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

2. Bagi Guru 

Memberi masukan kepada guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan. 


