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ABSTRAK
Pembelajaran IPS di sekolah Dasar tidak hanya berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan
keterampilan akan tetapi berkaitan juga dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya baik
materi, budaya, dan jiwanya. IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai bidang
seperti: sejarah, geografi, antropologi, ekonomi, dan sosiologi. Pengembangan karakter cinta lingkungan
di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk kepribadian, perilaku, dan sikap siswa yang peduli akan
lingkungan sekitar. Outdoor Study menjadi wahana dalam menumbuhkan karakter cinta dan peduli
terhadap lingkungan sehingga siswa mampu memecahkan masalah lingkungan (alam dan sosial),
memanfaatkan sumber yang ada di bumi secara arif dan bijak, serta memiliki rasa tanggung jawab.
Penerapan Outdoor Study dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dilaksanakan di lingkungan sekitar
sekolah, taman, atau di perkampungan masyarakat sekitar. Pengembangaan karakter cinta lingkungan
melalui Outdoor Study harus diterapkan secara konsisten dan dirancang sebaik mungkin, agar dapat
diterapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kekhasan dan keunikan.
Keyword: karakter cinta lingkungan, pembelajaran IPS SD, outdoor study

MENUMBUHKAN KARAKTER CINTA LINGKUNGAN
DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SEKOLAH DASAR

MELALUI OUTDOOR STUDY
Sri Ira Suharwati dan Akhmad Munaya Rahman

Sriirasuharwati@gmail.com

I. PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi hal penting saat ini, dimana pendidikan merupakan sebuah kegiatan dan

proses aktivitas yang disengaja untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana
dicita-citakan masyarakat. Pendidikan karakter merupakan sikap positif yang dimiliki individu, seperti:
pengetahuan, emosional, perilaku, dan sikap sosial yang mengarah ke manusia sempurna. Pendidikan
karakter mulai diterapkan di sekolah karena dapat membentuk individu yang berperilaku baik. Sekolah
tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik menjadi sekedar cerdas, tetapi juga untuk
memberdayakan peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral yang memandunya dalam kehidupan sehari-
hari (Samani, 2011).

Pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang bertujuan membentuk individu yang
berperilaku baik sehingga bisa menjadi kebiasaan dan kekhasan. Pendidiakan karakter dapat dilakukan
baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Menurut Megawangi (2004) Pendidikan karakter
adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good.

*  Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 20 April 2018.
** Sri Ira Suharwati dosen Program Studi Pendidikan IPS STAIN Pamekasan, dan Akhmad Munaya Rahman dosen

Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
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Pendidikan karakter akan berhasil apabila dilakasanakan dengan disiplin, komitmen, dan
penerapan. Terdapat berbagai macam karakter yang harus dikembangkan pada diri siswa. Pengembangan
karakter tersebut harus disesuaikan dengan perubahan tingkah laku yang diinginkan. Pendidikan karakter
pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan
tujuan pendidikan nasional, diantaranya yaitu cinta lingkungan.

Permasalahan karakter saat ini menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan pemerintah seiring
dengan perkembangan IPTEK yang semakin melesat. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi
pemangku utama dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya
alam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Menurut Menteri lingkungan hidup Indonesia Hatta (2010) “kerusakan lingkungan masih mengakibatkan
kerugian perikehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa
manusia”. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya menunjukkan bahwa
karakter cinta lingkungan mulai diabaikan.

Karakter cinta dan peduli lingkungan tidak tumbuh secara alamiah, namun harus ditanamkan
sejak dini secara terus-menerus. Pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini karena pada fase
tersebut karakter yang dibentuk akan melekat dan tidak mudah untuk mengubahnya (Nuh, 2010). Karakter
cinta lingkungan dapat diterapkan di Sekolah Dasar, sebab sekolah merupakan salah satu ujung tombak
untuk mencapai fungsi membentuk manusia yang peduli lingkungan. Penerapan karakter cinta lingkungan
dapat diintegrasikan pada pelajaran IPS.

IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai bidang seperti: sejarah, geografi,
ekonomi, dan sosiologi. Secara sederhana IPS diartikan sebagai ilmu tentang manusia yang dipelajari
peserta didik sejak di Sekolah Dasar. Pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang
melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya (Sumaatmadja, 2003). IPS juga menggambarkan
interaksi antar individu baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. IPS memiliki tugas dan menjadi
fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial peserta didik, yaitu mampu
menumbuhkembangkan  cara berfikir, bersikap, dan berperilaku yang bertanggungjawab selaku individual,
warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia (Maryani dan Syamsudin, 2009).

IPS yang lebih dikenal sebagai social learning dan social education dalam membentuk sikap
dan perilaku siswa dapat diterapkan melalui Outdoor Study. Outdoor Study merupakan model
pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan menitikberatkan
pengalaman siswa di lingkungan sekolah. Penerapan Outdoor Study menjadikan lingkungan sekitar
sebagai sumber belajar sehingga guru hanya sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator yakni
membimbing siswa belajar secara aktif, kreatif, mandiri, dan akrab dengan lingkungan.

Penerapan outdoor  study memiliki kelebihan yakni dapat meningkatkan sikap kearah lingkungan
yang lebih baik (Wibowo, 2010). Pendapat senada juga dipaparkan oleh Fatchan, et-all  (2004) bahwa
pembelajaran di tingkat SD yang menggunakan pendekatan pembelajaran berdasarkan konteks  kondisi
lingkungan dan penyertaan orang tua siswa dalam membantu proses belajar menjadikan keajegan
belajar di sekolah lebih baik, aktivitas siswa semakin meningkat, kepedulian siswa dan orang tua tentang
pembelajaran dan pendidikan anak juga semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran di luar kelas atau studi lapangan menjadi wahana untuk menumbuhkan kepedulian
dan kepekaan siswa terhadap kondisi lingkungan dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki.
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II. PEMBAHASAN
2.1 Karakter Cinta Lingkungan dalam Pembelajaran IPS
Pendidikan karakter memiliki nilai-nilai yang dikembangakan dengan bersumber pada Agama,

Pancasila, Budaya, dan tujuan Pendidikan. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai karakter dalam
hubungannya dengan lingkungan. Isi dari nilai tersebut adalah peduli sosial dan lingkungan yang dibutikan
dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah  kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya
dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin
memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat ang membutuhkan (Prasetyo dan Totok, 2013).

Cinta lingkungan merupakan keadaan dimana manusia memiliki kepedulian terhadap
lingkungan, baik lingkungan sosial maupun fisik. Manusia sebagai makhluk sosial sadar bahwa ia hidup
dan menjadi bagian dari lingkungan sehingga berusaha sebaik mungkin untuk menjaga lingkungannya.
Karakter cinta lingkungan memiliki nilai penting untuk ditumbuh kembangkan sebab hubungan timbal
balik antara manusia dan lingkungan berguna untuk keharmonisan lingkungan.

Penerapan karakter cinta lingkungan bertujuan untuk membentuk manusia yang sadar akan
pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Sehingga perlu adanya usaha untuk membina, mengarahkan
dan menjadikan seseorang mempunyai jiwa mencintai lingkungan hidup. Menurut Marsinta (2014), Tujuan
pendidikan karakter peduli lingkungan adalah: 1) Mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang
terpuji dan sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang benar; 2) Meningkatkan kemampuan untuk
menghindari sifat-sifat yang dapat merusak lingkungan; 3) Memupuk kepekaan peserta didik terhadap
kondisi lingkungan sehingga dapat menghindari sifat-sifat yang dapat merusak lingkungan; 4) Menanam
jiwa peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Karakter cinta lingkungan pada sekolah formal dapat diintegrasikan dalam pelajaran IPS. IPS
merupakan pelajaran yang memiliki keterpaduan tinggi antara sejarah, ekonomi, geografi, antropologi,
politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang pendidikan
dasar memfokuskan kajiannya kepada hubungan antar manusia dan proses membantu pengembangan
kemampuan dalam hubungan tersebut (Sumarmi, 2014).

Pembelajaran IPS di SD diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sehingga siswa mudah
memahami pelajaran. Metode ini disebut tematik integratif.  Metode tematik integratif adalah pembelajaran
yang menggunakan tema dalam mengkaitkan beberapa materi ajar sehingga dapat memberikan
pengalaman bermakna pada siswa (Sumarmi, 2014). Pembelajaran metode tematik integratif membuat
siswa harus aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan.

Membangun karakter peduli lingkungan di sekolah memerlukan tiga pilar. Pertama, membangun
watak, kepribadian dan moral. Kedua, membangun kecerdasan majemuk. Ketiga, kebermaknaan
pembelajaran. Ketiga pilar tersebut agar tetap pada landasan yang kokoh, maka perlu adanya kontrol
sehingga sesuai dengan skenario yang ada. Guru sebagai pengontrol memiliki peran penting dalam
pembentukan karakter cinta lingkungan siswa.  Perilaku kepedulian guru terhadap lingkungan dijadikan
sebagai teladan oleh siswa, sehingga menjadi kebiasaan.

Pengaplikasian karakter cinta lingkungan melalui pembiasaan dapat dituangkan pada berbagai
program yang ada di sekolah.  Pembiasaan yang dapat dilakukan adalah memasukkan konsep karakter
peduli lingkungan pada setiap kegiatan pembelajaran IPS. Kegiatan dalam membentuk karakter tersebut
dapat dilakukan oleh semua warga sekolah. Cara lain yaitu dengan membuat slogan dan poster yang
mampu menumbuhkan kebiasaan baik siswa dalam mengelola lingkungan hidup dalam segala tingkah
laku di sekolah.
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2.2. Pembelajaran IPS melalui Outdoor Study
IPS atau Social Studies menjadi pondasi penting terhadap pengembangan intelektual, emosional,

kultural, dan sosial peserta didik sehingga mampu menumbuhkembangkan cara berfikir, bersikap, dan
berperilaku yang bertanggungjawab. Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari beberapa disiplin ilmu seperti
geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Berbagai disiplin ilmu tersebut dipadupadankan
guna meningkatkan kepekaan dan keterampilan dalam pemecahan masalah sosial. Pembelajaran IPS
secara mendasar berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan
kebutuhannya (Sumaatmadja, 2003). Menurut Dufty (1970) mengartikan  IPS sebagai “the process of
learning to live with other people”.

Pembelajaran IPS memiliki beberapa ketegori keterampilan dasar, yaitu: (1) Work-study skills;
contohnya adalah membaca, membuat out-line, membaca peta, dan menginterpretasikan grafik; (2)
Group-process skills; contohnya adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah; serta (3) Social–living
skills (Maryani dan Syamsudin, 2009). Ketiga keterampilan dasar tersebut dapat dikembangkan dan
menjadi bekal bagi siswa untuk mampu bersaing di era global. Pengembangan tersebut disesuaikan
dengan minat, bakat, kemampuan dan lingkungan siswa.

IPS sebagai social learning memiliki tujuan mulia yakni mendidik dan membekali  siswa agar
peka terhadap permasalahan sosial dan lingkungan mereka. Menurut Sumarmi (2014) tujuan pelajaran
IPS di sekolah dasar untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial
yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang
terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri
maupun yang menimpa masyarakat. Siswa yang memiliki kemampuan sesuai dengan bakat dan minat
dapat secara cepat dan terarah dalam mengembangkan keterampilan. Berikut  tabel konsep kunci
dalam IPS menurut NCSS dalam (Maryani dan Syamsudin, 2009) dapat dijelaskan pada tabel 1.
                                                      Tabel 1 Konsep Kunci dalam IPS

Sumber : NCSS dalam Maryani dan Syamsudin (2009).
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Ruang lingkup IPS dibagi menjadi beberapa aspek yaitu : (a) Ditinjau dari ruang lingkup hubungan
mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan
sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik, (b) Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa
keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa, (c) Ditinjau dari
tingkatannya meliputi tingkat lokal, regional dan global, (d) Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa
kebudayaan, politik dan ekonomi (Tasrif, 2008).

Menurut BNSP (2006) tujuan mata pelajaran IPS di SD/MI adalah: 1. Mengenal  konsep-konsep
yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan lingkungannya;  2. Memiliki kemampuan dasar untuk
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan
sosial;  3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan;  4. Memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat
lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan Kurikulum IPS-SD Tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS adalah agar peserta didik
mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam
kehidupannya sehari-hari (Depdiknas, 2006). Pembaharuan pendidikan dengan menggunakan kurikulum
2013 menghasilkan banyak perubahan pada sistem pembelajaran sekolah dasar (SD). Hasil dari
pembaharuan tersebut yaitu: a) Pengurangan jumlah mata pelajaran SD, b) Penambahan jam pelajaran,
dan c) Penerapan pembelajaran dengan metode tematik integratif.

Pelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum 2013 yakni mengintegrasikan beberapa mata
pelajaran ilmu sosial dengan beberapa mata pelajaran lain. Materi pelajaran IPS merupakan penggunaan
konsep-konsep dari ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema tertentu yang dikenal dengan metode
tematik integratif. Misalkan materi tentang pasar, maka harus ditampilkan kapan atau bagaimana proses
berdirinya (Sejarah), dimana pasar itu berdiri (Geografi), bagaimana hubungan antara orang-orang yang
berada di pasar (Sosiologi), bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang menjual atau membeli di pasar
(Antropologi) dan berapa jenis-jenis barang yang diperjualbelikan (Ekonomi) (Sumarmi, 2014).

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dapat diterapkan melalui pembelajaran di luar kelas (Outdoor
study). Outdoor study mengarahkan siswa menuangkan ide atau gagasan dari hasil mengamati fenomena
di lapangan. Menurut Indramunawar (Prihantoro, 2010:87) Outdoor Study adalah kegiatan di alam bebas
atau kegiatan di luar kelas dan mempunyai sifat menyenangkan, karena bisa melihat, menikmati,
mengagumi dan belajar mengenai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang terbentang di alam, yang
dapat disajikan dalam bentuk permainan, observasi atau pengamatan, simulasi, diskusi, dan petualangan
sebagai media penyampaian materi.

Penerapan Outdoor study dalam pembelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan beberapa
langkah. Menurut Husamah (2013) langkah-langkah kegiatannya yaitu: a) guru mengajak siswa ke luar
kelas, b) guru memberikan motivasi pentingnya lingkungan sebagai sumber belajar, c) guru memberikan
panduan pembelajaran, d) guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, e) masing-masing kelompok
berpencar untuk melakukan pengamatan dengan tenggang waktu maksimal 20 menit, f) siswa dibimbing
saat melakukan pengamatan, g) setelah selesai pengamatan dilanjutkan dengan diskusi, h) siswa diberi
kesempatan untuk mengungkapkan kesulitan saat pembelajaran, dan i) siswa dan guru menyimpulkan
hasil pembelajaran.

Outdoor Study dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah, taman, atau di perkampungan
masyarakat sekitar. Outdoor Study mengajak, mengarahkan siswa belajar secara langsung dan
sesungguhnya dengan mengamati lingkungan sekitar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran.
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Model pembelajaran ini menjadikan guru sebagai motivator agar informasi yang didapat siswa
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru mengarahkan dan membimbing siswa
sehingga siswa terlibat secara penuh dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya
dengan situasi kehidupan nyata. Guru juga harus mampu menyesuaikan kompetensi dalam IPS yang
dapat diterapkan dengan Outdoor Study, sebab tak semua mata pelajaran IPS bisa diintegrasikan.

Bahan ajar dari lingkungan mengubah kegiatan pembelajaran di dalam kelas (indoor) menjadi
ke luar kelas (outdoor) sehingga siswa belajar melalui observasi secara langsung. Pembelajaran seperti
ini memotivasi dan mengarahkan siswa peka pada masalah-masalah sekitar kehidupan nyata dan
mengembangkan kreativitas siswa dalam memahami permasalahan sekitar. Hal tersebut bertujuan agar
siswa mudah dalam menguasai dan mengaplikasikan kompetensi yang harus dikuasai, karena aktivitas
siswa langsung melakukan observasi di lapangan.

Penerapan Outdoor Study membuat siswa bersemangat belajar, peka terhadap permasalahan
di lingkungan sekitar, mengembangkan daya pikir, konsentrasi, dan meningkatkan keaktifan siswa. Manfaat
utama pembelajaran Outdoor Study adalah membimbing dan mendorong siswa untuk melakukan
pengamatan dan dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan alam
(Niklasson & Sandberg, 2010). Manfaat lain pembelajaran di luar kelas yaitu:  (1) Pikiran lebih jernih (2)
Pembelajaran akan terasa menyenangkan (3) Pembelajaran lebih variatif (4) Belajar lebih rekreatif (5)
Belajar lebih riil (6) Anak lebih mengenal pada dunia nyata dan luas (7) tertanam image bahwa dunia
sebagai kelas (8) Wahana belajar akan lebih luas kerja otak lebih rileks (Suyadi dalam Husamah, 2013).

Penerapan pembelajaran IPS melalui Outdoor Study juga harus didukung oleh kemampuan
guru dan komitmen guru dalam mengajar. Peran guru tidak hanya mendidik tapi juga sebagai role model.
Sebab melalui pembelajaran IPS siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan,
sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Menurut Rahmad (2016)
Pembelajaran IPS adalah mampu menghasilkan atau menciptakan generasi secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.

2.3 Karakter Cinta Lingkungan dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar melalui
Outdoor Study

Pengembangan karakter cinta lingkungan ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar tidak
bisa dilakukan begitu saja, namun harus dipersiapkan dan dikembangkan dengan baik dan terencana.
Pengembangan tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar
dengan cara mengkaji kompetensi dasar dan kompetensi inti pembelajaran IPS di sekolah dasar yang di
keluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.  Berikut dipaparkan hasil analisis
kompetensi dasar dan kompetensi inti pembelajaran IPS di sekolah dasar guna mengembangkan karakter
cinta lingkungan melalui Outdoor Study dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2 Kompetensi Dasar Pengembangan Karakter Cinta Lingkungan
dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar melalui Outdoor Study.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan karakter cinta lingkungan
dalam pembelajaran IPS di SD melalui Outdoor Study  harus disesuaikan dengan kompetensi dasar
yang ada. Pada proses ini guru memiliki peran penting dalam mensukseskan pembelajaran, sebab guru
dijadikan sebagai model (acuan) yang harus mempertanggungjwabkan perilaku, tingkah, dan
perkataannya. Guru mengajak dan membimbing siswa belajar dengan memanfaatkan lingkunga sekitar
sekolah, taman, atau perkampungan masyarakat. Pembelajaran di luar kelas meningkatkan kepekaan
dan kepedulian siswa terhadap masalah-masalah lingkungan.

III.  SIMPULAN
Pengembangan karakter cinta lingkungan pada pembelajaran IPS di SD dapat diterapkan melalui

Outdoor study. Outdoor study dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah, taman, atau di perkampungan
masyarakat sekitar sehingga siswa peka terhadap permasalahan lingkungan. Pembelajaran IPS di SD
diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sehingga siswa mudah memahami pelajaran,  metode ini
disebut tematik integratif. Peran dan perilaku kepedulian guru terhadap lingkungan dijadikan sebagai
teladan oleh siswa, sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut dapat dituangkan pada berbagai
program yang ada di sekolah dan memasukkan konsep karakter peduli lingkungan pada setiap kegiatan
pembelajaran.
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