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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 A.  Pendidikan Lingkungan Hidup 

 

Pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisis dan kelengkapan dari 

semua potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani, oleh dan daya dukung 

kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan demi 

menghimpun semua aktivitas tersebut. Pendidikan bukan hanya bermakna 

pengajaran yang melakukan aktifitas peralihan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dari pengajar kepada peserta didik, tetapi juga meliputi aktifitas 

bimbingan kepada peserta didik agar dihasilkan manusia yang tanggap dan 

peka terhadap perubahan dan tantangan zaman. (Gitosardjono, 1999 : 249) 

 

Pendidikan lingkungan hidup ialah progran pendidikan yang dirancang dengan 

tujuan agar pelajar memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang rasional 

dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

alam sehingga lingkungan hidupnya tetap dapat meningkatkan kualitas atau 

kesejahteraan hidup diri dan masyarakat mendatang. (Emo, 1997 : 114) 

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang 

dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang 

nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya 

dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian 
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dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang 

akan datang. Tujuan pendidikan lingkungan hidup yaitu mendorong dan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, 

komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan 

hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat 

dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan 

memperbaiki kualitas hidup (JPL, 1998 : 22).  

      Telah di ketahui bahwa pendidikan lingkungan itu berikaitan langsung dengan 

lingkungan. Adapun lingkungan pengajaran merupakan segala apa yang bisa 

mendukung pengajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai sumber 

belajar atau sumber pengajaran. Ada 2 macam cara menggunakan lingkungan 

sebagai sumber pengajaran/belajar : 

1. Membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk  

keperluan pelajaran (karyawisata, service projects, school camping, 

interviu, survei). 

2. Membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas pengajaran 

untuk kepentingan pelajaran (resources person, benda-benda, seperti 

pameran atau koleksi). 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip lingkungan di 

antaranya adalah : 

a. Memberi pengetahuan tentang lingkungan hidup peserta didik. 
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b. Mengusahakan agar alat yang digunakan berasal dari lingkungan yang   

dikumpulkan baik oleh guru maupun peserta didik. 

c. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan 

penyelidikan sesuai dengan kemampuannya melalui bacaan-bacaan dan 

observasi, kemungkinan mengekspresikan hasil penemuannya dalam 

bentuk percakapan, karangan, gambar, pameran, perayaan (Ahmad, 2004 

: 19). 

B.  Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup 

 

Era globalisasi harus dilalui oleh siapapun yang hidup di abad XXI ini. Di 

dalamnya sarat dengan kompetensi yang pemenangnya sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia ditentukan 

oleh proses pendidikan. Pengalaman belajar dalam proses pendidikan 

diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

sehingga siap untuk digunakan untuk memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik diharapkan juga 

mengilhami mereka ketika menghadapi problema dalam kehidupan yang 

sesungguhnya (Senge dalam Arief, 2002 : 14). 

 

Landasan yuridis pendidikan kecakapan hidup mengacu pada UU No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 dijelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Depdiknas, 2003 : 8).  

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani 

menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa 

tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi 

untuk mengatasinya (Arief, 2002 : 9). 

Pendidikan berbasis kecakapan hidup (Slamet dalam Anwar, 2004 : 33) 

sebaiknya ditempuh melalui lima tahap, yaitu : 

1) Didefinisikan dari hasil penelitian,pilihan-pilihan nilai, dan dugaan para 

ahli tentang nilai- nilai kehidupan yang berlaku. 

2) Informasi yang telah diperoleh digunakan untuk mengembangkan 

kompetensi kecakapan hidup yang menunjukan kemampuan, 

kesanggupan, dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 

perkembangannya dalam dunia yang sarat perubahan. 

3) Kurikulum/program dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan 

hidup yang telah dirumuskan yang memungkinkan dapat 

diajarkan/dikembangkan kepada peserta didik disusun berdasarkan 

kompetensi yang terpilih. 

4) Penyelenggaraan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan jitu agar 

kurikulum berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara cermat. 

5) Evaluasi kecakapan hidup perlu dibuat berdasarkan kompetensi yang telah 

dirumuskan pada langkah kedua. 

 

Menurut Anwar (2004) kecakapan hidup dapat dipilah menjadi 4 jenis 

yaitu kecakapan personal (personal skill), yang mencakup kecakapan 
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mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berfikir rasional (thinking 

Skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic 

skill) dan kecakapan vokasional (vocational skill).   

1. Kecakapan Personal  

Kecakapan personal meliputi kecakapan mengenal diri (self awareness) dan 

kecakapan berfikir rasional (thinking skill). Kecakapan kesadaran diri pada 

dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai mahluk tuhan yang maha 

esa, anggota masyarakat dan warga negara, sekaligus sebagai modal untuk 

meningkatkan dirinya menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkunganya (Arief, 2002 : 10).  

Kecakapan berfikir rasional mencakup antara lain kecakapan menggali dan 

menemukan informasi (information searching), kecakapan mengolah 

informasi dan mengambil keputusan (information processing and decision 

making skill) serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative 

problem solving skill)  

 

Menurut Hamalik (2001:21) belajar rasional adalah belajar dengan 

menggunakan kemampuan berfikir secara logis dan rasional (sesuai 

dengan akal sehat), tujuannya adalah untuk memperoleh 

beranekaragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-

konsep. Dengan belajar rasional, siswa diharapkan memiliki 

kemampuan rational problem solving, yaitu kemampuan memecahkan 

masalah dengan menggunakan pertimbangan strategi akal sehat, logis 

dan sistematis.  
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2. Kecakapan Sosial 

Menurut Arief dalam Tim BBE Depdiknas (2002:11) kecakapan sosial atau 

kecakapan antar personal (inter-personal skill) mencakup antara lain 

kecakapan komunikasi dengan empati (communication skill) dan kecakapan 

bekerjasama (collaboration skill). Empati, sikap penuh pengertian perlu 

ditekankan karena yang dimaksud komunikasi disini bukan sekedar 

menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disemai dengan kesan 

baik yang akan menumbuhkan hubungan yang harmonis. 

Kecakapan bekerjasama sangat diperlukan karena sebagai mahluk sosial, 

dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasama dengan 

manusia lain. Kerjasama bukan sekedar ”kerja bersama” tetapi kerjasama 

yang disertai dengan saling pengertian, saling menghargai dan saling 

membantu. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan 

dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Selain itu belajar sosial juga 

bertujuan untuk mengatur dorongan nafsu pribadi demi kepantingan 

bersama dan memberi peluang kepada orang lain atau kelompok lain untuk 

memenuhi kebutuhan secara berimbang dan proporsional.   

 

3. Kecakapan Akademik  

Kecakapan akademik sering disebut kemampuan berfikir ilmiah. 

Merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir rasional yang lebih 

mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik atau keilmuan. 

Kecakapan akademik antara lain mencakup kecakapan melakukan 

identifikasi variable dan menjelaskan hubunganya pada suatu fenomena 

tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian serta 
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merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan 

atau keingintahuan (Anwar, 2004 : 30).   

Kecakapan akademik perlu dikembangkan dalam pendidikan formal 

sebagai latihan untuk selalu dapat berfikir dan bertindak ilmiah sehingga 

dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara ilmiah 

pula. 

 

Membangun kecakapan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara antara 

lain dengan mengolah informasi yaitu siswa memberikan makna pada 

perseptual dengan membuat informasi sungguh berarti antara lain dengan 

menghubungkan informasi lama yang sudah dipelajari. Menggali informasi 

yaitu membuktikan melalui suatu prestasi kepada guru dan diri sendiri bahwa 

suatu pokok bahasan telah dikuasai (Majid, 2007 : 31).   

 

Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan untuk hidup (Life Skill)     

hendaknya memuat upaya untuk mengembangkan kemampuan minimal sebagai 

berikut:  

1. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa 

Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dsb.) 

2.  Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses melalui 

pembelajaran berfikir ilmiah, eksploratif, 'discovery' dan 'inventory'.  

3. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi, untuk 

mendukung kedua kemampuan tersebut di atas. 

4. Kemampuan memanfaatkan teknologi dalam aneka ragam lapangan  

kehidupan seperti teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, 
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kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, transportasi, manufaktur 

dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan, olah raga, jasa, dsb.  

5. Kemampuan mengolah sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan 

untuk dapat hidup mandiri.  

6. Kemampuan bekerja dalam tim yang merupakan tuntutan ekonomi saat ini 

baik dalam sektor informal maupun formal.  

7. Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

8. Kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sosio-religius bangsa 

berlandaskan nilai-nilai Pancasila.  

 

C. Lembar Kerja Siswa 

 

Untuk  lebih memantapkan konsep suatu materi pelajaran diperlukan suatu bahan 

ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakn untuk membantu guru 

dalam melaksankan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar tersebut dapat berupa 

bahan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa 

dapat mempelajarai suatu kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga 

secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yaitu seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa bejar denagan baik. Bahan ajar cetak antara lain hanout, 

buku, modul, lembar kerja siswa, gambar. 

Lembar kerja siswa adalah lembaran- lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik.  Lembar kerja siswa dapat berupa petunjuk, langkah-langkah 



17 

 

untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar 

kerja harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapai. (Abdul, 2007 : 176).   

 

LKS berbasis lingkungan dalam penelitian disini adalah lembaran yang berisi 

tugas yang harus dikerjakan siswa serta petunjuk pengerjaannya. Tugas–tugas 

tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dengan mengerjakan LKS berbasis 

lingkungan siswa akan menemukan kesimpulan baik konsep, teorema maupun 

langkah–langkah pemecahan masalah. Tujuan penggunaan lembar kerja siswa 

adalah agar persentasi belajar siswa lebih meningkat dan siswa lebih aktif dalam 

proses belajarnya. Disamping itu di harapkan siswa lebih kreatif, lebih banyak 

membaca buku-buku pelajaran dan dapat mencapai kecakapan hidup. 

 

Tujuan penyusunan lembar kerja siswa berbasis lingkungan bidang pendidikan 

lingkungan hidup adalah agar siswa menyenangi pelajaran pendidikan lingkungan 

hidup sehingga lembar kerja siswa berbasis lingkungan sebagai alat bantu 

pelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti proses belajar 

mengajar dan mencapai life skill pada siswa.  

Menurut  Priyanto dan Harmoko (1997 : 17), manfaat dan tujuan LKS adalah 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar.  

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar. Membantu guru dalam menyusun pembelajaran. 

4. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 
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5. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari 

melalui kegiatan pembelajaran. 

6. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.  
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