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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan 

manusia dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Seiring dengan 

perkembangan zaman fungsi lingkungan sebagai penunjang hidup manusia 

kini terancam oleh polusi, pemborosan penggunaan sumber daya alam, dan 

tekanan populasi. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting untuk dilakukan agar 

manusia mampu mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik. Peraturan 

pemerintah No. 23 tahun 1997 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, 

termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta lingkungan 

hidup. 

Kondisi lingkungan hidup sekarang sudah sangat memperhatikan, 

tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi 

sekarang ini, baik pada lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada 

lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-

kasus pencemaran dan kerusakan, seperti dilaut, hutan, atmosfer, air, tanah, 
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dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung 

jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan  diri sendiri.
1
 

Padahal Allah telah berfirman dalam Al Quran 

 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar). (QS. Ar Rum:41). 

 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS. AL-a’raf : 56) 

 

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya 

tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran 

(Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.(QS. AL-a’raf : 58) 

Dari ayat di atas Al Quran Surat Ar Rum: 41, Abu Al Aliyah berkata” 

barang siapa yang durhaka kepada Allah di muka bumi, berarti dia berbuat 

kerusakan di bumi. Hal itu karena kedamaian bumi dan langit adalah dengan 

                                                           
1
 Keraf, A. Sonny. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 
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ketaatan”
2
 kedurhakaan tersebut bukan hanya dari segi fisik seperti merusak 

alam, mengotori lingkungan termasuk membuang sampah sembarangan, 

menebang hutan sembarangan namun kedurhakaan dari segi sikap seperti 

ibadah dan etika, untuk memperbaiki itu semua dengan meningkatkan dan 

menata kembali moral etik dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. 

Dan dari Al Quran Surat Al A’raf Ayat 56 dan 58, sebagaimana 

akhlak, amal, rizki, dunia dan akhirat menjadi baik dengan ketaatan.
3
 ketika 

manusia berada di puncak keimanan maka akhlak, rizki, dan amalnya akan 

menjadi baik pula, namun ketika manusia tidak taat kepada Allah maka 

akhlak, amal dan rezkinya akan menjadi sesuatu yang tidak baik. 

Sejak abad ke-20 islam telah familiar dengan pembahasan lingkungan 

hidup ini, literature literature islam klasik , baik di timur tengah maupun di 

tanah air, bahasan bahasan yang terkait dan bernuansa fikih lingkungan dan 

konservasi lingkungan sebenarnya sudah ada,  diantaranya thaharah 

(kebersihan), himaa (perlindungan suartu kawasan untuk menjaga habitat asli 

dan menjadikannya sebagai padang rumput), harim ( kawasan hijau 

terlarang)
4
 

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan 

bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran  atau kerusakan 

                                                           
2
 Muhammad Al Aliyyul Qodir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Jilid III (Jakarta: Gema 
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3
 Abdurrahman As Sa’id Tafsir Al Karim Ar Rahman At Tafsir Kalam Al Mannan 

(Jakarta: darul haq. 2014) h. 56 
4
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lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Seperti yang sudah 

dijelaskan dalam undang-undang di atas bahwa lingkungan hidup 

membutuhkan pelestarian agar terhindar dari segala permasalahan lingkungan 

hidup. 

Berdasarkan interaksi manusia dengan lingkungan dan adanya 

bencana dan kerusakan alam yang menyebabkan perubahan-perubahan 

keadaan alam dan lingkungan, maka yang perlu ditanamkan dalam diri kita 

adalah sikap peduli terhadap lingkungan. Yang mana sikap peduli terhadap 

lingkungan ini harus benar-benar tertanam dalam diri kita sehingga kita dapat 

mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Ketika sikap manusia mengenai 

lingkungan dan dampak dari kegiatan manusia sangat tidak terurus dan 

terpikirkan, saat lingkungan rusak dan ekosistem hancur maka keseimbangan 

antara kehidupan dengan kehidupan lainnya akan berubah, hal ini 

memberikan dampak negatif bagi setiap makhluk hidup yang ada 

disekitarnya. Maka dengan demikian dibutuhkan sikap peduli terhadap 

lingkungan dan pengetahuan terhadap dampak dari lingkungan yang tidak 

terjaga tersebut.  

Salah satu yang dapat menimbulkan sikap kepedulian di sekolah 

terhadap lingkungan adalah dengan melaksanakan Program Adiwiyata. 

Menurut Buku Panduan Adiwiyata (dengan melaksanakan program 

Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, sekaligus mendukung dan 

mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap 
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perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai 

pembangunan berkelanjutan di daerah. Terciptanya sekolah yang peduli dan 

berbudaya lingkungan tidak dapat di pisahkan dengan kesadaran dan 

tanggung jawab siswa yang dibangun kepedulian mereka terhadap 

lingkungannya
5
. 

Program Adwiyata adalah salah satu program Kementrian Negara 

Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan 

kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Menurut 

Buku Panduan Adiwiyata, kata Adiwiyata berasal dari kata Sanskerta Adi dan 

Wiyata. Kata Adi bermakna besar, baik, ideal atau sempurna. Sedangkan 

Wiyata bermakna tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, 

norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Menurut  Buku Panduan 

Adiwiyata, Adiwiyata adalah sebagai program yang baik dan ideal dimana 

dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang 

dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan 

menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. 

Tujuan program Adiwiyata menurut Buku Panduan Adiwiyata adalah 

mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah 

yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
6
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Program Adiwiyata ini telah berjalan atau terlaksana di beberapa 

sekolah yang ada di Pekanbaru. Salah satu sekolah yang menerapkan program 

Adiwiyata adalah SMA Negeri 9 Pekanbaru dan ada pula sekolah yang belum 

menjalankan program yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 

Namun tidah bisa dimungkiri jika sesuatu tidak ada  yang sempurna, 

walaupun telah terlaksana program adiwiyata namun masih ditemukan gejala 

gejala sebagai berikut 

a) Siswa yang jahil membuang sampah bungkus jajanan kedalam pot 

bunga dan lainnya. 

b) Siswa suka memetik daun dan tanaman yang tidak beraturan. 

c) Siswa selalu membuang dan membiarkan sampah di dalam laci. 

d) Pemborosan energy. 

e) Siswa membuang sampah ke dalam got. 

f) Siswa membuang sampah di tong sampah namun tidak sesuai dengan 

jenis tong sampah. 

Dimana hal ini akan merusak indahnya sekolah dan trentunya akan 

membuat pencemaran terhadap lingkungan dan menjadikan susasan tidak 

sehat. Dalam hal ini tiap tahun diadakan program ini dan memilih beberapa 

sekolah yang berhak atas penghargaan adiwiyata. Meski demikian pada 

dasarnya program Adiwiyata tidak ditujukan sebagai suatu kompetisi atau 

lomba. Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai apresiasi kepada sekolah 

yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup 

secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam penelitian 
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ini peneliti ingin melihat seberapa besar peranan Adiwiyata  dalam 

pembentukan sikap peduli lingkungan siswa.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “PENGARUH PROGRAM ADIWIYATA 

TERHADAP SIKAP PEDULI LINGKUNGAN SISWA SMA NEGERI 9 

PEKANBARU”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

beberapa  masalah sebagai berikut: 

1. Belum teresap secara menyeluruh nilai-nilai pengelolaan lingkungan 

sekolah oleh siswa, 

2. Kurangnya sikap kepedulian peserta didik dalam menciptakan kebersihan  

lingkungan sekolah yang menyeluruh oleh siswa 

3. Kurangnya sikap tanggung jawab penataan ruangan sekolah oleh siswa 

secara menyeluruh 

4. Belum teresapnya nilai-nilai green school sekolah oleh siswa secara utuh 

5. Sikap kepedulian peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif di sekolah 

6. Kurangnya sikap peduli lingkungan oleh siswa secara menyeluruh 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka perlu 

diadakan pembatasan masalah agar penelitian dapat berlangsung lebih 
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mendalam secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam penelitian ini, 

peneliti membatasi masalah yaitu Pengaruh Program Adiwiyata Terhadap 

Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “apakah ada pengaruh program 

adiwiyata terhadap sikap peduli lingkungan siswa SMA Negeri 9 pekanbaru? 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan tentang 

istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Program Adiwiyata 

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup No 5 tahun 2013 pasal 1 ayat 2 

dijelaskan bahwa program Adiwiyata adalah program terhadap sekolah 

yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Menurut 

buku panduan Adiwiyata Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna 

yaitu tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu 

pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar 

manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita 

cita pembangunan berkelanjutan.
7
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2. Sikap peduli lingkungan 

Sikap merupakan suatu kecendrungan untuk bertindak secara suka atau 

tidak suka terhadap suatu objek
8
. Lingkungan adalah  sesuatu yang ada di 

alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada 

individu
9
. Sikap kepedulian lingkungan adalah sikap yang diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan, memperbaiki dan 

mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sikap-sikap itu dapat 

dilihat dari respon perilaku atau konatif (respon berupa tindakan dan 

pernyataan mengenai perilaku). 

Jadi maksud judul penelitin yang penulis teliti adalah dengan 

pelaksanaan program adiwiyata yang totalitas mampu mewujudkan sikap 

peduli lingkungan siswa yang tinggi pula, sehingga tertanam didalam diri 

siswa sikap peduli tersebut, dimanapun dan kapanpun . 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program 

adiwiyata terhadap sikap peduli lingkungan siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

1. Memberikan penjelasan tentang program adiwiyata dan sikap 

peduli lingkungan 

                                                           
8
 Kunandar, Penilaian autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

kurikulum 2013). Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.2014.h.112 
9
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2. Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

yang menggunakan variabel dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

b. Secara praktis 

1. Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga Negeri dalam 

meningkatkan dan menjaga kewibawaan seorang guru. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan 

dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap siswa 

khususnya nilai peduli lingkungan bagi siswa di lingkungan 

sekolah. 

 

 

 

 

 


