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 Environmental care is a very important part of human life. Maintaining the 

environment makes the quality of human life better. All the resources already 

available in the environment can be used by humans for their survival. The beautiful 

environment of course will give a positive influence for human life, and vice versa. 

This study aims to describe the strategy of teachers in shaping the attitude of school 

environment. 

 This research is a qualitative descriptive study. The subject of this research 

is the teacher of SD Negeri 80 / I Rengas Condong. Data collection techniques are 

observation, interview and documentation. Verify the validity of data using 

credibility test with triangulation. Data were analyzed using data reduction measures, 

data displays, and conclusions. 

 The results of this study explain that through the strategy in shaping the 

attitude of environmental care to students in class IV can be explained that the 

environment SDN 80 / I Rengas Condong already looks clean, because their concern 

for the environment is good. It appears that no more littering, but in its place, the 

cleanliness of the ditch / ditch is good, cleanliness of class or outside the classroom, 

then cleanliness of the toilet and cleanliness of the park in front of the classroom and 

school park. 

 Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the 

strategy in shaping the attitude of environmental care in grade IV students SDN 80 / I 

Rengas Condong is to educate, guide, direct, train, assess, evaluate. There are two 

aspects to the educational category: the teacher explains with the example of the 

importance of environmental care attitude and gives an example of environmental 

caring impact, for the guiding category there is one aspect that is guiding the students 

to choose the type of organic and non organic waste, then for the directed category 

there are two aspects: throw garbage in place and clean the bathroom, for the 

category of training there is one aspect of arranging plants in the school park, for the 

category of assessing there is also one aspect that is assessing students who have done 

environmental care activities and give awards to students, and for the category of 

evaluating there are two aspect ie see how far / how many number of students who 

already care to care about environment and see environment, have clean or not. 
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1. Latar Belakang Masalah 

Usaha pendidikan karakter sangat 

diperlukan, karena pendidikan 

karakter dapat meningkatkan mutu 

karakter generasi sekarang dan yang 

akan datang. Sekolah sebagai wadah 

pendidikan formal yang menjadi 

tempat siswa beraktifitas lebih lama 

dari pada lingkungan lainnya, 

berperan penting dalam membentuk 

sikap, karakter, dan perilaku peserta 

didik. Peduli terhadap lingkungan 

adalah salah satu nilai karakter yang 

diharapkan terbentuk pada diri siswa 

dalam proses pendidikan. 

Pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik 

mungkin terhadap lingkungannya, 

dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam 

dirinya yang memungkinkan untuk 

berfungsi secara kuat dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam arti 

sederhana pendidikan sering 

diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. 

Sikap peduli lingkungan merupakan 

bagian yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Terjaganya 

lingkungan menjadikan kualitas 

hidup manusia yang lebih baik. 

Segala sumber daya yang sudah 

tersedia di lingkungan dapat 

dipergunakan manusia untuk 

kelangsungan hidupnya. Lingkungan 

yang indah tentu saja akan 

memberikan pengaruh yang positif 

bagi kehidupan manusia, begitu juga 

sebaliknya. Tetapi dalam 

kenyataannya, sangat banyak 

manusia yang tidak memiliki sikap 

peduli terhadap lingkungan, yang 

terjadi adalah sikap merusak dan 

menghancurkan lingkungan. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi 

akibat ulah manusia seperti 

kerusakan hutan, kerusakan tanah, 

pencemaran air, pencemaran udara, 

efek rumah kaca, kebisingan, 

penurunan keanekaragaman hayati 

hingga timbulnya berbagai penyakit 

yang disebabkan oleh pencemaran 

lingkungan merupakan suatu kondisi 

yang mengganggu stabilitas 

lingkungan. Jika kondisi tersebut 

dibiarkan, dapat kita bayangkan apa 

yang akan terjadi di tahun-tahun  

mendatang. 

Strategi adalah suatu pola yang 

direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan 

atau tindakan, strategi mencakup 

tujuan kegiatan siapa yang terlibat 

dalam kegiatan isi kegiatan, proses 

kegiatan,sarana penunjang kegiatan. 

Strategi juga dapat di artikan pola 

umum kegiatan guru anak didik 

dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah digariskan. Sedang 

istilah „‟Strategi” awal mula nya 

dikenal dengan dunia militer 

terutama terkait dengan dunia perang 

atau olahraga. Namun demikian 

makna tersebut semakin meluas. 

Tidak hanya pada dunia militer dan 

olahraga saja akan tetapi bidang 

ekonomi,sosial dan pendidikan 

pembelajaran di tingkat sekolah 

dasar cenderung teks boks oriented 

dan kurang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Dan guru adalah 

orang yang bertanggug jawab 
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terhadap segala sesuatu yang berada 

didalam kelas. Dalam menjalankan 

tugas nya guru tidak hanya 

mencapaikan informasi kepada 

peserta didik tetapi juga menjadi 

fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan kepada  

seluruh peserta didik. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

diketahui bahwa SDN 80/I Rengas 

Condong merupakan salah satu 

sekolah dasar di Kota Muara Bulian 

yang sedang berupaya merintis serta 

mengembangkan karakter sekolah 

yang peduli dan berbudaya 

lingkungan sebagai wujud 

implementasi nilai peduli 

lingkungan dari pendidikan karakter. 

Hal ini dapat diketahui dari visi SDN 

tersebut yang memuat unsur peduli 

dan berbudaya lingkungan. Adapun 

bunyi visi tersebut yaitu “Berakhlak 

Mulia, Mandiri, Berprestasi, Peduli 

dan Berbudaya Lingkungan”. Lebih 

dari itu, SDN 80/I Rengas Condong 

mengemukakan bahwa pencetusan 

visi sangat diharapkan menjadi 

sarana bagi warga sekolah, terutama 

siswa untuk mengenal dan lebih 

peduli terhadap kelestarian 

lingkungan hingga pada akhirnya 

tidak hanya menjadi suatu 

kebiasaan, melainkan kebutuhan 

(wawancara di SDN 80/I Rengas 

Condong). 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi 

guru dalam membentuk sikap 

kepedulian lingkungan di SD Negeri 

80/I Rengas Condong”. 

 

2. Tujuan Pemngembangan 

Tujuan pengembangan modul ini, 

adalah untuk  membantu siswa 

belajar secara dengan mandiri, 

karena dengan modul siswa dapat 

mengerjakan lembar kerja secara 

individu 

 

3. Spesifikasi Produk 

Agar tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran, maka digunakan 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Strategi adalah suatu pola yang 

direncanakan untuk melakukan 

suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dengan menggunakan 

metode atau rangkaian dari 

aktivitas yang dirancang untuk 

mencapai suatu tujuan. Guru 

merupakan pendidikan yang 

professional yang mendidik, 

mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi. 

2. Peduli lingkungan merupakan 

suatu keadaan yang 

mencerminkan perilaku 

seseorang yang memelihara dan 

menjaga kelestarian lingkungan 

di sekitarnya. 

 

4. Kajian Pustaka 

Menurut Majid (2013:3) menyatakan 

bahwa „‟Strategi merupakan 

kegiatan atau suatu pola yang 

direncana yang ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan 

atau tindakan. Strategi merupakan 

suatu kegiatan tujuan kegiatan siapa 

yang terlibat dalam kegiatan. Isi 

kegiatan, proses kegiatan dan sarana 

penunjang kegiatan  

Menurut Silver, dkk 

(2012:1)menyatakan “strategi 
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merupakan tipe atau gaya rencana 

yang di gunakan oleh para guru 

untuk mencapai suatu tujuan”. 

Sedangkan menurut meoliono dalam 

(Warsita, 2008:267) “Strategi 

merupakan ilmu siasat perang 

bahasa pembicaraan akal, untuk 

mencapai suatu maksud tertentu”. 

Selanjutnya menurut Wena (2014:2) 

menyatakan “strategi adalah cara 

dan seni menggunakan sumber daya 

untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut Kadir dan 

Asrohah (2014:118) menyatakan 

“strategi merupakan suatu rencana, 

metode atau rangkaian dari aktivitas 

yang di rancang untuk mencapai 

suatu tujuan yang fakta dalam 

pendidikan”. 

Menurut Yamin (2013:1) Strategi 

merupakan perancanaan, langka dan 

rangkaian untuk mencapai suatu 

tujuan, maka dalam pembelajaran 

guru harus melakukan suatu rencana, 

langkah –langkah dalam mencapai 

suatu tujuan.‟‟ 

Berdasarkan pendapat di yang 

diuraikan dapat di simpulan bahwa 

strategi adalah suatu pola yang 

direncana untuk melakukan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dengan menggunakan metode atau 

rangkaian dari aktivitas yang di 

rancang untuk mencapai suatu tujuan 

perancanaan mengajar,bahan 

ajar,tujuan,materi, metode, 

penilaian, dalam langkah-langkah 

untuk mencapai suatu tujuan. 

 

5. Metode Pengembangan 

Berdasarkan tujuan dan masalah 

yang diteliti, penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Penelitian 

deskriptif termasuk salah satu jenis 

penelitian kualitatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengangkat fakta, keadaan, variabel 

dan fenomena-fenomena yang 

terjadi ketika penelitian berlangsung 

dan menyajikan apa adanya. Alasan 

peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif karena dalam penelitian ini 

banyak hal yang belum dipahami 

sehingga membutuhkan pengkajian 

secara mendalam, dan masalah yang 

timbul sangat kompleks, dan peneliti 

juga bermaksud untuk memahami 

situasi sosial secara mendalam. 

Penelitian deskriptif menuturkan dan 

menafsirkan data yang berkenaan 

dengan situasi yang terjadi, sikap 

dan pandangan yang menggejala di 

masyarakat, hubungan antara 

variabel, bertentangan dua kondisi 

atau lebih, pengaruh terhadap suatu 

kondisi, perbedaan antara fakta. 

Pada umumnya kegiatan penelitian 

deskriptif meliputi pengumpulan 

data, analisis data, interpretasi data, 

serta diakhiri dengan kesimpulan 

yang didasarkan pada penganalisisan 

data tersebut. Sanjaya dalam Majid 

(2013:10-12) menyatakan bahwa 

ditijau dari cara penyajian dan 

pengelolahannya strategi dapat 

dibedakan antara strategi 
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pembelajaran indukatif  dan strtegi 

pembelajaran dedukatif yang mana 

strategi pembelajaran dedukatif  

yaitu di istilahkan seperti fenomena 

umum untuk kemudian  menarik 

kesimpulan yang spesifik, sebalik 

pembelajaran indukatif memandang 

fenomena atau situasi spesifik untuk 

kemudian menarik kesimpulan 

secara keseluruhan. Karena strategi 

pembelajaran masih besifat 

konsepktual, maka untuk 

mengimplementasikan nya di 

gunakan berbagai metode 

pembelajaran tertentu. 

  Selanjutnya Sanjaya 

(2014:5) menjelaskan “strategi 

pembelajaran terbagi atas tiga yaitu : 

(1) Strategi pengorganisasian 

(organizational strateg); (2) Strategi 

penyampaian (delivery strategy); (3) 

Strategi pengelolahan (management 

strategy)”. Adapun arti dari strategi 

di atas yaitu : „‟(1) Strategi 

pengorganisasian (organizational 

strategy) yaitu merupakan cara guru 

dalam menata isi suatu bidang studi 

dengan kegiatn ini berhubungan 

dengan pemilihan isi/materi, piñata 

isi, pembuatan digram, format dan 

sejenisnya, (2) Strategi penyampaian 

(delivery strategy), yaitu 

penyampaian materi oleh guru itu  

lebih menekankan pada media yang 

di pakai. Bagaimana baik 

perancanaan strategi 

pengorganisasian dan strategi 

penyampaian pembelajaran, jika 

suatu strategi pengelolahan tidak 

diperhatikan. Strategi pengelohan 

pembelajaran sangat penting dalam 

sistem strategi pembelajaran secara 

keseluruhan agar proses belajar 

mengajar maksimal dan 

menyenangkan, (3) Strategi 

pengelolahan (management 

strategy),yaitu cara untuk menata 

interaksi antara siswa dan variabel 

strategi pembelajaran lainya 

(variabel strategi pengorganisasian 

dan strategi penyampaian) yang di 

gunakan selama proses pembelajaran 

berlansung. Strategi penyampaian 

pengelolahan pembelajaran 

berhubungan dengan penjadwalan, 

pembuatan pencatatan kemajuan 

belajar dan motivasi.  

  Supriatiningrum 

(2013:54-55) terdapat tiga macam 

strategi dalam belajar yaitu : (1) 

Strategi mengulang, (2) Strategi 

elaborasi, (3) Strategi organisasi. 

Adapu arti dari ketiga poin tersebut 

yaitu : (1) Strategi mengulang, yaitu 

dengan cara menggaris bawai ide-ide 

utama dan membuat catatan 

pinggiran. (2) Strategi elaborasi, 

yaitu dilakukan dengan menambah 

rincihan sehingga informasi baru 

lebih bermkna. (3) Strategi organisai 

yaitu melatih keterampilan 

mengorganisasikan ide-ide baru 

dalam mempelajari suatu materi 

siswa perlu membuat kata kunci dan 

membuat dengan bentuk baru. 

 

6. Pembahasan 
Sebagaimana telah dipaparkan dalam 
hasil penelitian, yaitu strategi guru 
dalam membentuk sikap peduli 
lingkungan pada siswa di kelas IV SDN 
80/I Rengas Condong, maka dalam 
pembahasan mengenai hal tersebut 
adalah sebagai berikut. 
4.2.1 Strategi Guru dalam Membentuk 
Kepedulian Lingkungan 
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Strategi guru dapat diarti sebagai suatu 
upaya yang dilakukan oleh seseorang 
atau organisasi untuk mencapai tujuan. 
Strategi adalah suatu prosedur yang 
digunakan untuk memberikan suasana 
yang kondusif kepada siswa dalam 
rangka mencapai tujuan tujuan 
pembelajaran. Strategi juga diartikan 
sebagai perencanaan yang berisi 
tentang serangkaian kegiatan yang di 
desain untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu dan Strategi adalah 
suatu upaya yang dilakukan oleh guru 
dalam mengelola kelas untuk 
memberikan rasa kondusif pada anak 
dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. Guru adalah orang yang 
berpengalaman dalam profesinya, 
dengan keilmuan yang dimilikinya dia 
dapat menjadikan anak didik menjadi 
orang yang cerdas. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat di 
tarik kesimpulan bahwa guru 
merupakan pendidikan professional 
yang terus menerus dalam mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan,  
melatih, menilai dan mengevaluasi 
anak pada tahap awal usia dini, sampai 
sekolah dasar dan menengah pada 
proses belajar mengajar baik pada jalur 
formal mau pun informal. Menurut 
Suptiningrum (2012:24) “Guru adalah 
pendidikan professional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, melatih, 
membimbing, mengarahkan, menilai 
dan mengevaluasi siswa pada 
pendidikan anak usia dini, jalur 
pendidik kan formal pendidikan dasar 
dan menengah ”. 
 Maka dari itulah untuk menjadi guru 
yang profesional harus mampu dalam 
menerapkan hubungan yang berbentuk 
multimensional guru yang demikian 
adalah guru yang secara internal yang 
memenuhi kriteria administratif 

akadaemis kepribadian. Lingkungan 
merupakan tempat kita berada oleh 
karena itu lingkungan harus di jaga 
sebaik-baik nya jangan sampai 
lingkungan dibiarkan rusak begitu saja 
tanpa adanya pemberdayaan dan 
pembaharuan karena tanpa disadari hal 
kecil telah menjadi kebiasaan buruk 
dapat menyebabkan kerusakan yang 
fatal terhadap lingkungan. Contohnya 
sampah-sampah organik yang 
seharusnya bisa terurai dan dijadikan 
pupuk kompos namun pada masyarakat 
kita sering membersihkannya dengan 
cara membakar maka tanpa di sadari 
akan mengakibatkan polusi udara yang 
semakin lama akan membuat penipisan 
lapisan ozon. Dari hal kecil yang sering 
di abaikan dan sudah menjadi 
kebiasaan oleh masyarakat di biarkan 
begitu saja. 
Sikap terhadap lingkungan dapat 
ditunjukkan dengan perasaan tertentu 
yang mengarah pada sifat positif 
maupun negatif. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat menurut Purwanto 
(1998:63), sikap dapat bersifat positif 
dan dapat pula bersifat negatif. Sikap 
positif merupakan perwujudan nyata 
dari intensitas perasaan yang 
memperhatikan hal-hal yang positif, 
kecenderungan mendekati, 
menyenangi, mengharapkan obyek 
tertentu. Salah satu yang melekat 
dalam diri seseorang adalah peduli. 
Sikap peduli lingkungan ditunjukkan 
dengan adanya penghargaan terhadap 
alam. Menunjukkan kesadaran bahwa 
manusia menjadi bagian dari alam 
sehingga mencintai lingkungan juga 
termasuk mencintai kehidupan 
manusia. 
Seperti yang di kemukan oleh Fadilah 
dan Khorida (2013:203), “peduli 
lingkungan adalah solusi untuk 
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mengatasi krisis kepeduli lingkungan 
saat ini”. Pendikan merupakan 
alternative untuk mengembalikan 
kesadaran peduli lingkungan melalui 
jalur formal. Sikap peduli lingkungan 
harus di tanam sejak dini dari sutu hal 
yang sederhana. Menurut Fadilah dan 
Khorida (2013:203), “caranya ialah 
dengan mengenalkan anak-anak 
tentang pentingnya menjaga 
lingkungan”. Pembelajaran dapat 
dilakukan dengan mengajarkan anak 
untuk membuang sampah pada 
tempatnya menyayangi tumbuh-
tumbuhan dan selalu menjaga 
kebersihan dimanapun berada. Dari hal 
yang sederhana tersebut dapat 
diharapkan dan melekat pada diri siswa 
sehinggah menjadi suatu kebiasaan.  

7. Berdasarkan uraian diatas bahwa 
penanaman sikap peduli lingkungan 
perlu di terapkan sejak dini mengingat 
semakin banyak kerusakan alam yang 
terjadi akibat karena kurang sikap 
kepedulian lingkungan. Oleh karena itu 
sikap kepedulian lingkungan harus di 
galakkan, penanam sikap tersebut 
harus di bina melalui sekolah sebagai 
jalur pendidikan formal yang harus 
sesuai untuk mendidik manusia yang 
berkarakter. 

 

8. Kesimulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat di 

simpulkan bahwa strategi dalam 

membentuk sikap kepedulian 

lingkungan pada siswa kelas IV 

SDN 80/I Rengas Condong adalah 

mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, 

mengevaluasi. Untuk kategori 

mendidik terdapat dua aspek yaitu 

guru menjelaskan dengan contoh 

pentingnya sikap peduli lingkungan 

dan memberikan contoh dampak 

peduli lingkungan, untuk kategori 

membimbing terdapat satu aspek 

yaitu membimbing siswa untuk 

memilih jenis sampah organik dan 

non organik, kemudian untuk 

kategori mengarahkan terdapat dua 

aspek yaitu mengarahkan siswa 

membuang sampah pada tempatnya 

dan membersihkan kamar mandi, 

untuk kategori melatih terdapat satu 

aspek yaitu menata tanaman di 

taman sekolah, untuk kategori 

menilai juga terdapat satu aspek 

yaitu menilai siswa yang telah 

melakukan kegiatan peduli 

lingkungan dan memberikan 

penghargaan kepada siswa, dan 

untuk kategori mengevaluasi 

terdapat dua aspek yaitu melihat 

sejauhmana/seberapa banyak jumlah 

siswa yang sudah peduli terhadap 

peduli lingkungan dan melihat 

lingkungan, sudah bersih atau 

belum. 

9. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat 

penulis berikan berdasarkan hasil 

dan pembahasan penelitian berkaitan 

dengan strategi dalam membentuk 

sikap kepedulian lingkungan pada 

siswa kelas IV SDN 80/I Rengas 

Condong. Beberapa saran yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Sebaiknya meningkatkan perhatian 

terhadap nilai peduli lingkungan dan 

paradigma bahwa lingkungan juga 

merupakan hal penting yang perlu 

mendapat perhatian serta menjadi 

tempat pembelajaran bagi siswa 
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sekalipun ada kesibukan guru dalam 

mengajar di kelas. 

2. Bagi siswa 

Berusaha mempertahankan dan 

meningkatkan tindakan-tindakan 

peduli lingkungan dengan senantiasa 

mengikuti dan melaksanakan 

program-program pendukung  yang 

ada di sekolah dengan  penuh 

tanggung jawab dan semaksimal 

mungkin agar menjadi kebiasaan, 

kebutuhan, dan karakter dalam diri 

masing-masing. 
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