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ABSTRACT
This study aims to determine the relationship between the implementation
of environmentally friendly schools program and concern for the environment
with the attitude of the student in taking care of school environment. The method
uses descriptive, with a population of 685 people is stratified proportional
random sampling. The results showed there is a relationship between the
implementation of environmentally friendly schools program with the attitude of
the student in taking care of school environment. This is evidenced by the value of
the correlation coefficient of 0.664 that a sufficient and closeness category
contributed 44,1%. There is a relationship between students' concern for the
environment by taking care student behavior in the school environment. the value
of the correlation coefficient of 0.673 which is quite and closeness category
contributed 45.2%. There is a relationship between the implementation of school
programs and environmental awareness of students to the environment by taking
care student behavior in the school environment. the value of the correlation
coefficient of 0.678 which is quite and closeness category contributed 45.9%.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara implementasi
program sekolah berwawasan lingkungan dan kepedulian siswa terhadap
lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah. Metode
menggunakan metode deskriptif, dengan populasi 685 orang dengan stratified
proporsional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan
antara implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dengan perilaku
siswa dalam memelihara lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan nilai
koefisien korelasi sebesar 0,664 yang termasuk kategori keeratan cukup dan
memberikan kontribusi sebesar 44,1%. Ada hubungan antara kepedulian siswa
terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan
sekolah. dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,673 yang termasuk kategori
keeratan cukup dan memberikan kontribusi sebesar 45,2%. Ada hubungan antara
implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan kepedulian siswa
terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan
sekolah, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,678 yang termasuk kategori
keeratan cukup dan memberikan kontribusi sebesar 45,9%.
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PENDAHULUAN
Sekolah merupakan wahana strategis untuk mentransformasikan ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya, etika, dan nilai. Pemahaman tentang lingkungan,
baik dinamika maupun segala aspek permasalahannya sebagai bagian dari
kehidupan manusia perlu dikembangkan di sekolah. Oleh karena itu, dalam
menuju pembangunan berkelanjutan, sekolah merupakan pangkal tolak penyiapan
generasi yang perlu terus dikembangkan program-program yang efektif seperti
digalakkannya program Sekolah Berwawasan Lingkungan (SBL).
Dalam penerapannya, konsep Sekolah Berwawasan Lingkungan memang
perlu diciptakan sekondusif mungkin agar tercipta sekolah yang berwawasan
lingkungan. Penciptaan Sekolah Berwawasan Lingkungan memerlukan peran
aktif seluruh penghuni sekolah, integrasi dalam materi pembelajaran, penciptaan
lingkungan alam sekitar yang kondusif, pengelolaan sampah, kebersihan, sloganslogan, keindahan, dan lain-lain. Pembelajaran pendidikan lingkungan dalam
Sekolah Berwawasan Lingkungan tersebut menuntut kreativitas guru pada mata
pelajaran apapun untuk mampu mengintegratifkan konsep lingkungan hidup ini ke
dalam materi yang diajarkannya dengan baik serta mampu menciptakan kegiatankegiatan yang dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menarik. Guru harus
kreatif menciptakan model-model pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan
karakteristik ilmu yang dipelajari dan kebutuhan siswa di sekolah.
Rendahnya sikap dan kepedulian siswa terhadap lingkungan tentu
memprihatinkan, karena melalui pendidikan di sekolah mestinya siswa memiliki
sikap peduli terhadap lingkungan. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
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ternyata belum mampu membekali siswa dengan sikap peduli terhadap
lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru seyogyanya memiliki sikap
dan perilaku peduli terhadap lingkungan. Dalam pembelajaran, guru hendaknya
menekankan pada aspek sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan bagi siswa
di samping aspek kognitif dan psikomotor. Sehubungan dengan hal ini,
seyogianya guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam pendidikan
lingkungan dan menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan bagi siswa.
Dari berbagai kemungkinan mengapa perilaku warga sekolah dalam
memelihara lingkungan sekolah belum sesuai dengan apa yang diharapkan,
masalah perilaku siswa dalam memelihara kebersihan lingkungan sekolah ada
kaitannya dengan kepedulian siswa dan tingkat pendidikan siswa, oleh sebab itu
perlu dikaji dan teliti agar diperoleh gambaran bagaimana korelasi antara
implementasi program sekolah dan kepedulian siswa dengan perilakunya dalam
mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan.
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya
pelaksanaan program sekolah berwawasan lingkungan. Tingkat kepedulian dan
perilaku warga sekolah khususnya siswa dalam mengelola lingkungan perlu
ditingkatkan. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti merasa tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang “ Hubungan antara Implementasi Program
Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Kepedulian Siswa terhadap lingkungan
dengan Perilaku Siswa dalam memelihara lingkungan Sekolah”.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah hubungan antara
implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dengan perilaku siswa
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dalam memelihara lingkungan sekolah?; Adakah hubungan antara kepedulian
siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan
sekolah?; Adakah hubungan antara implementasi program sekolah berwawasan
lingkungan dan kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa
dalam memelihara lingkungan sekolah?.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Hubungan antara implementasi
program sekolah berwawasan lingkungan dengan perilaku siswa dalam
memelihara lingkungan sekolah; Hubungan antara kepedulian siswa terhadap
lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolahl
Hubungan antara implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan
kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara
lingkungan sekolah.
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

implementasi

adalah

pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang
hal yang disepakati dulu (Tim Penyusun 2005:427). Sedangkan menurut Usman,
Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan,
atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi
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suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hal ini

sessuai juga dengan pendapat Setiawan (2004:39) bahwa implementasi adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan
tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang
efektif.Sedangkan menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu
penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis
sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan
maupun nilai, dan sikap.
Untuk membangun kesadaran dan kepedulian bukanlah mudah. Untuk
membangun kesadaran diperlukan para pejuang yang gigih untuk mengajak dan
membangkitkan semangat agar warga sekolah berbudaya lingkungan. Maka untuk
itu tujuan dari Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah menumbuhkan
kepedulian pengelola sekolah, para guru, siswa dalam melestarikan lingkungan;
meningkatkan komitmen para guru dan siswa untuk mewujudkan kebersihan,
penghijauan, penataan serta keasrian lingkungan; dan meningkatkan kreativitas
siswa, guru dan pengelola lembaga pendidikan dalam penataan taman,
penghijauan, keteduhan dan kebersihan lingkungan sekitarnya.
Pada prinsipnya kepedulian akan melahirkan sikap tanggung jawab
individu secara positif. Kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan
muncul dari rasa tanggung jawab untuk selalu peduli terhadap bentu-bentuk
pencegahan dan perbaikan lingkungan.sedangkan lingkungan hidup yang lestari
dapat terjaga bila ada sinergi anatara pemerintah sebagai penentu kebijakan, dan
masyarakat sebagai pendukung kebijakan dalam upaya pelestarian.
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Partisipasi seluruh warga sekolah termasuk siswa dapat memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan sekolah berwawasan
lingkungan ini. Partisipasi nyata dari kalangan pendidik maupun unsur pendidikan
lainnya bisa dilakukan dengan memberikan contoh melalui perilaku cinta
tanaman, peduli lingkungan yang bersih dan sehat, serta memberikan motivasi
kepada anak didik melalui pembelajaran di kelas untuk mengaplikasikan
pengetahuan tentang lingkungan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan
rumah maupun lingkungan sekolah.
Sejalan dengan pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
sekolah diberi kewenangan untuk melakukan inovasi dalam segala bidang dengan
mengajak seluruh masyarakat yang peduli pendidikan (stakes holders) dalam
berupaya

menciptakan

sekolah

unggul

dalam

bidang

lingkungan,

mengintegrasikan materi lingkungan pada mata pelajaran baik melalui kegiatan
kurikuler maupun ekstrakurikuler, serta memperlihatkan komitmen yang tinggi
dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di sekolah maupun di wilayah sekitar
sekolah tersebut.
Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme
tersebut dipengaruhi baik oleh faktor genetik (keturunan) dan lingkungan. Secara
umum dapat dikatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan ini merupakan
penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusia. Hereditas atau
faktor keturunan adalah konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku
makhluk hidup itu untuk selanjutnya. Sedangkan lingkungan adalah suatu kondisi
atau merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. suatu mekanisme
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pertemuan antara kedua faktor tersebut dalam rangka terbentuknya perilaku
disebut proses belajar (learning process). (Notoatmodjo,2007:132).
Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tanpa pengaruh stimulus
yang di terima, baik stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Namun
demikian, sebagian besar perilaku manusia adalah akibat respon terhadap stimulus
eksternal yang diterima (Walgito,2001:12).
Perilaku atau aktfitas individu dalam pengertian yang lebih luas mencakup
perilaku yang nampak (over behavior) dan perilaku yang tidak nampak (inert
behavior). Sarwono (2002: 6) mengatakan bahwa perilaku merupakan perbuatanperbuatan manusia, baik terbuka (over behavior) maupun yang tidak terbuka
(cover behavior). Perilaku terbuka merupakan tingkah laku yang dapat ditangkap
langsung oleh indra misalnya menyapu, mengemudi, dan lain-lain. Perilaku yang
tidak terbuka adalah tingkah laku yang tidak dapat ditangkap langsung oleh
indera, misalnya motivasi, sikap, minat dan emosi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Kelas IV,V, VI di gugus IV UPTD
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang berjumlah 685 orang. Sampel
penelitian diambil dengan cara Stratified Proportional Random Sampling
sebanyak 10 % dari masing-masing kelas (tiap sekolah ada 3 kelas) jadi berjumlah
69 orang.
Alat ukur yang digunakan Angket pertanyaan yang dipergunakan untuk
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mengumpulkan data berkaitan dengan variabel implementasi program sekolah
berwawasan lingkungan, kepedulian siswa terhadap lingkungan, dan perilaku
siswa dalam memelihara lingkungan sekolah. Observasi

dengan

mengamati

situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang dijadikan tempat penelitian
Uji coba instrumen dilakukan guna mencari validitas dan reliabilitas dari
instrumen penelitian. Uji coba instrumen dilaksanakan pada siswa kelas IV,V,VI
SD Gugus IV Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sebanyak 30 orang di luar
sampel masih dalam populasi. Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen,
Arikunto (2006 : 63) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan validitas adalah
suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur.
Dari hasil uji validitas dapat diketahui bahwa hasil pengujian dari 40 item
pernyataan implementasi program sekolah berwawasan lingkungan yang valid
sebanyak 27 item (digunakan) karena memenuhi nilai rhitung > r

tabel

sedangkan

jumlah item yang tidak valid ada 13 item, instrumen penelitian reliabel, hal ini
dapat dilihat dari nilai koefisien r11 adalah 0,94 dengan kategori reliabilitas sangat
tinggi. Dari hasil uji validitas dapat diketahui bahwa hasil pengujian dari 40 item
pernyataan kepedulian siswa terhadap lingkungan yang valid sebanyak 31 item
(digunakan) karena memenuhi nilai rhitung > r

tabel

sedangkan jumlah item yang

tidak valid ada 9 item, instrumen penelitian reliabel, hal ini dapat dilihat dari nilai
koefisien r11 adalah 0,95 dengan kategori reliabilitas sangat tinggi. Dari hasil uji
validitas dapat diketahui bahwa hasil pengujian dari 40 item pernyataan angket
perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah yang valid sebanyak 31
item (digunakan) karena memenuhi nilai rhitung > r

tabel

sedangkan jumlah item
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yang tidak valid ada 9 item, instrumen penelitian reliabel, hal ini dapat dilihat
dari nilai koefisien r11 adalah 0,92 dengan kategori reliabilitas sangat tinggi.
Teknik

analisis

data

yang

digunakan

dalam

penelitian

adalah

menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif
korelasional dilakukan dengan menyajikan data penelitian yang berupa deskripsi
data tentang implementasi program sekolah berwawasan lingkungan, kepedulian
siswa terhadap lingkungan dan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan
sekolah, sedangkan analisis korelasi digunakan untuk menguji hipotesis.
Beberapa syarat yang harus dalam melakukan teknik analisis korelasi
yaitu persyaratan pertama data berdistribusi normal dan hubungan antara variabel
bebas dengan variabel terikat bersifat linier. Uji normalitas data pada setiap
variabel penelitian menggunakan uji pengujian Kolmogorov-Smirnov. Persyaratan
kedua dalam pengujian persyaratan analisis adalah uji linieritas regresi.Uji
Linieritas digunakan untuk menguji apakah ketiga varian memiliki hubungan atau
tidak. uji linieritas regresi dari variabel-variabel tersebut masing-masing
digunakan tenik pengujian dengan prosedur polinominal ANOVA satu jalur. Uji
linieritas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan uji
regresi sederhana dan uji regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data disajikan setelah data mentah hasil penelitian dianalisis
dengan menggunakan perhitungan statistik deskriptif melalui program SPSS.
Hasil pengolahan data dari responden sebanyak 69 orang menunjukkan bahwa

10

skor implementasi program sekolah berwawasan lingkungan

diperoleh skor

minimum sebesar 87 dan untuk skor maksimum yaitu sebesar 119. Dengan ratarata (mean) 103,68 dengan standar deviasi 7,73 dan nilai tengahnya sebesar 103.
Nilai implementasi program sekolah berwawasan lingkungan termasuk kategori
cukup, hal ini terlihat dari nilai rata-rata (mean) sebesar 103,68 > nilai skor min
+ 2 SD sebesar 102,46. Kepedulian siswa terhadap lingkungan didapat skor
minimum sebesar 92 dan skor maksimum 122, rata-ratanya sebesar 107,68,
standar deviasi sebesar 7,44 dan nilai tengahnya sebesar 107. Nilai kepedulian
siswa terhadap lingkungan termasuk kategori cukup, hal ini terlihat dari nilai ratarata (mean) 107,68 > nilai skor min + 2 SD 106,88. Skor perilaku siswa dalam
memelihara lingkungan sekolah diperoleh skor minimum sebesar 93 dan untuk
skor maksimum yaitu sebesar 123. Dengan rata-rata (mean)

108,83 dengan

standar deviasi 7,51 dan nilai tengah sebesar 108. Nilai perilaku siswa dalam
memelihara lingkungan sekolah dapat dikategorikan cukup, hal ini dikarenakan
nilai rata-rata (mean) sebesar 108,83 > nilai skor min + 2 SD sebesar 108,02.
Hasil menguji normalitas berdasarkan hasil perhitungan diperoleh:
variabel implementasi program sekolah berwawasan lingkungan (X1) didapat
harga Asymp. Sig. sebesar 0,89 pada taraf signifikan 5%. Ternyata harga
Asymp.Sig. lebih besar dari harga probabilitas yang digunakan. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa populasi sampel berdistribusi normal; variabel
kepedulian siswa terhadap lingkungan (X2) didapat Asymp. Sig. sebesar 0,91 pada
taraf signifikan 5%. Ternyata harga Asymp.Sig. lebih besar dari harga probabilitas
yang digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi sampel
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berdistribusi normal; variable perilaku siswa dalam memelihara lingkungan
sekolah (Y) didapat harga Asymp. Sig. sebesar 0,96 pada taraf signifikan 5%.
Ternyata harga Asymp.Sig. lebih besar dari harga probabilitas yang digunakan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi sampel berdistribusi
normal.
Uji linieritas regresi variabel implementasi program sekolah berwawasan
lingkungan (X1) dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah
(Y). Hasil perhitungan didapat harga Asymp. Sig. dengan db (68) pada taraf
signifikan 5% adalah 0,00. Ternyata Asymp. Sig. lebih kecil dari harga
probabilitas yang digunakan, maka regresi linier; Uji linieritas regresi variabel
kepedulian siswa terhadap lingkungan

(X2) dengan perilaku siswa dalam

memelihara lingkungan sekolah (Y). Hasil perhitungan didapat harga Asymp. Sig.
dengan db (68) pada taraf signifikan 5% adalah 0,00. Ternyata Asymp. Sig. lebih
kecil dari harga probabilitas yang digunakan, maka regresi linier;Uji linieritas
regresi variabel implementasi program sekolah berwawasan lingkungan (X1) dan
kepedulian siswa terhadap lingkungan

(X2) dengan perilaku siswa dalam

memelihara lingkungan sekolah (Y). Hasil perhitungan didapat harga Asymp. Sig.
dengan db (67) pada taraf signifikan 5% adalah 0,00. Ternyata Asymp. Sig. lebih
kecil dari harga probabilitas yang digunakan, maka regresi linier.
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah ada hubungan
antara implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dengan perilaku
siswa dalam memelihara lingkungan sekolah. Dari hasil analisis regresi linier
sederhana terhadap data penelitian dihasilkan konstanta a sebesar 41,96 dan
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koefisien arah regresi b sebesar 0,65. Bentuk hubungan antara kedua variabel
dapat disajikan oleh persamaan regresi Y = 41,96 + 0,65X1. Analisis korelasi
terhadap pasangan data dari kedua variabel tersebut menghasilkan koefisien
korelasi sebesar 0,664 yang termasuk kategori keeratan cukup. pada koefisien
determinasi (R2) adalah 0,441. Ini berarti implementasi program sekolah
berwawasan lingkungan

memberikan konstribusi sebesar 44,1% terhadap

perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah , 55,9% sisanya dipengaruhi
oleh variabel lain diantaranya lingkungan. Uji signifikan terhadap koefisien
korelasi menghasilkan Fhitung sebesar 52,72 dengan db = 68 pada taraf signifikan
5%, dan Ftabel sebesar 3,99. Ternyata F

hitung

lebih besar dari Ftabel, ini berarti

koefisien korelasi tersebut signifikan. Dengan demikian hipotesis diterima, yaitu
ada hubungan antara implementasi program sekolah berwawasan lingkungan
dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah.
Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian adalah ada hubungan
antara kepedulian siswa terhadap lingkungan

dengan perilaku siswa dalam

memelihara lingkungan sekolah. Dari hasil analisis regresi linier sederhana
terhadap data penelitian dihasilkan konstanta a sebesar 35,66 dan koefisien arah
regresi b sebesar 0,68. Bentuk hubungan antara kedua variabel dapat disajikan
oleh persamaan regresi Y = 35,66 + 0,68 X2. Analisis korelasi terhadap pasangan
data dari kedua variabel tersebut menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,673
yang termasuk kategori keeratan cukup. koefisien determinasi (R2) adalah 0,452.
Ini berarti kepedulian siswa terhadap lingkungan memberikan konstribusi sebesar
45,2% terhadap perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah, 54,8%
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sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diantaranya kebiasaan,minat,sikap,
motivasi dan lingkungan. Uji signifikan terhadap koefisien korelasi menghasilkan
Fhitung sebesar 55,36 dengan db = 68 pada taraf signifikan 5%, dan Ftabel sebesar
3,99. Ternyata F

hitung

lebih besar dari Ftabel, ini berarti koefisien korelasi tersebut

signifikan. Dengan demikian hipotesis diterima, yaitu ada hubungan antara
kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara
lingkungan sekolah.
Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah ada hubungan
antara implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan kepedulian
siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan
sekolah. Dari hasil analisis regresi linier ganda terhadap data penelitian dihasilkan
konstanta a sebesar 27,91 dan koefisien arah regresi b1 sebesar 0,98 dan arah
regresi b2 sebesar 0,7. Bentuk hubungan antara ketiga variabel dapat disajikan
oleh persamaan regresi Y = 27,91 + 0,98 X1 + 0,7 X2. Analisis korelasi terhadap
pasangan ketiga variabel tersebut menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,678
yang termasuk kategori keeratan cukup. koefisien determinasi (R2) adalah 0,459.
Ini berarti implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan kepedulian
siswa terhadap lingkungan

memberikan kontribusi sebesar 45,9% terhadap

perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah, 54,1% sisanya dipengaruhi
oleh variabel lain diantaranya kebiasaan,motivasi dan lingkungan.Berarti
koefisien korelasi tersebut di uji dengan menggunakan uji-F menghasilkan Fhitung
sebesar 28,03 dan Ftabel dengan db = 67 pada taraf signifikan 5% sebesar 3,14.
Ternyata Fhitung lebih besar dari Ftabel, ini berarti koefisien korelasi tersebut
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signifikan. Dengan demikian, hipotesis diterima, yaitu ada hubungan antara
implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan kepedulian siswa
terhadap lingkungan

dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan

sekolah.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Setiawan (2004:39)
bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses
interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan
jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.Sedangkan menurut Susilo (2007:174)
implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi
dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa
perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.
Implementasi program Sekolah Berwawasan Lingkungan merupakan
program sekolah terhadap untuk meningkatkan budaya hidup bersih, sehat,
nyaman dan tidak dedustruktif terhadap lingkungan. Dengan kata lain sekolah
dapat memelihara lingkungan

baik. Untuk melaksanakan program sekolah

tersebut di perlukan tindakan nyata berupa perilaku dari warga sekolah dalam
berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan. Dengan program Sekolah
Berwawasan Lingkungan ini diharapkan siswa ikut berpartisipasi untuk
menyusekseskan program ini diantaranya dengan ikut mendukung lingkungan
yang bersih dan sehat, menghemat sumber alam, menanam tumbuhan serta
memelihara tumbuhan yang ada di sekitar sekolah.
Kepedulian Siswa dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan
difokuskan

pada

hal-hal

berikut:

Melestarikan

lingkungan

sekolah;

15

Pengelolaan/pengolahan

limbah/sampah

sekolah;

Sumbang

pikiran/ide

pengembang sekolah; Pengadaan bahan/alat kebutuhan pemeliharaan lingkunga;
Keikutsertaan

dalam

pemeliharaan

keseimbangan

lingkungan;

menjaga

kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan, dan melestarikan budaya
lingkungan bersih.
Pada prinsipnya kepedulian akan melahirkan sikap tanggung jawab
individu secara positif. Kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan
muncul dari rasa tanggung jawab untuk selalu peduli terhadap bentu-bentuk
pencegahan dan perbaikan lingkungan.sedangkan lingkungan hidup yang lestari
dapat terjaga bila ada sinergi anatara pemerintah sebagai penentu kebijakan, dan
masyarakat sebagai pendukung kebijakan dalam upaya pelestarian.
Perilaku siswa dalam pemeliharaan lingkungan di Sekolah Dasar tidak
dapat diprediksi dan dipahami dengan mudah. Banyak faktor internal dan
eksternal dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tidak bisa
disimpulkan bahwa sikap individu semata-mata dari bentuk perilaku yang
diperlihatkannya, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu
perilaku manusia masih bisa diprediksikan. Walaupun secara individual sangat sulit
untuk meramalkan perilaku warga sekolah tersebut, akan tetapi secara kelompok
reaksi yang diberikan warga sekolah masih terikat pada stimulus respon yang
berlaku. Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu
tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan
baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang
saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut amat kompleks
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sehingga kadang-kadang kita tidak sempat

memikirkan penyebab sesorang

menerapkan perilaku tertentu. Karena itu amat penting untuk dapat menelaah
alasan di balik perilaku individu. Sebelum ia mampu mengubah perilaku tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perilaku siswa dalam
memelihara lingkungan sekolah dipengaruhi oleh implementasi program sekolah
berwawasan lingkungan

dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Untuk

mengetahui kepedulian siswa terhadap lingkungan,

dapat memperlihatkan

perilakunya dalam memelihara lingkungan sekolah. Ada hubungan antara
implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan kepedulian siswa
terhadap lingkungan dengan

perilaku siswa dalam memelihara lingkungan

sekolah.
SIMPULAN DAN SARAN

Ada hubungan antara implementasi program sekolah berwawasan
lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah. Hal ini
dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien korelasi sebesar 0,664 yang termasuk
kategori keeratan cukup dan memberikan kontribusi sebesar 44,1%. Semakin baik
implementasi program sekolah berwawasan lingkungan maka akan semakin baik
perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah; Ada hubungan antara
kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara
lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien korelasi
sebesar 0,673 yang termasuk kategori keeratan cukup dan memberikan kontribusi
sebesar 45,2%. Semakin baik kepedulian siswa terhadap lingkungan maka akan
semakin baik perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah; Ada
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hubungan antara implementasi program sekolah berwawasan lingkungan dan
kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan perilaku siswa dalam memelihara
lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien korelasi
sebesar 0,678 yang termasuk kategori keeratan cukup dan memberikan kontribusi
sebesar 45,9%. Semakin baik implementasi program sekolah berwawasan
lingkungan dan semakin baik kepedulian siswa terhadap lingkungan maka akan
semakin baik perilaku siswa dalam memelihara lingkungan sekolah.
Untuk

mensukseskan

implementasi

program

sekolah

berwawasan

lingkungan lebih baik mengajak seluruh masyarakat yang peduli pendidikan
(stakes holders) dalam berupaya menciptakan sekolah unggul dalam bidang
lingkungan, mengintegrasikan materi lingkungan pada mata pelajaran baik
melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, serta memperlihatkan
komitmen yang tinggi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di sekolah
maupun di wilayah sekitar sekolah tersebut; Untuk mewujudkan Sekolah yang
Peduli dan Berbudaya Lingkungan maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah
yang mendukung dilaksanakannya kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh
semua warga sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Program Adiwiyata
yaitu partisipatif dan berkelanjutan
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