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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan yang peneliti temukan dari observasi di SMAN 4 

Garut  melandasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Temuan peneliti 

dari observasi tersebut difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan 

lingkungan di kelas XI IPS 2 pada mata pelajaran Sejarah Peminatan, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Sampah masih ditemukan di tempat yang bukan semestinya (tong 

sampah), ini menunjukan bahwa siswa masih membuang sampah 

sembarangan karena menganggap bahwa sampah tersebut bukan 

masalah dan akan dibersihkan oleh petugas kebersihan; 

2. Ruang kelas yang kotor dan tidak nyaman untuk kegiatan belajar 

mengajar (KBM); 

3. Kebiasaan siswa yang hidup konsumtif tanpa memikirkan dampaknya 

seperti penggunaan barang berbahan dasar plastik yang berlebihan; 

4. Siswa sudah terbiasa untuk menggunakan kendaraan bermotor 

walaupun jarak sekolah dengan rumah sangat dekat dan bisa dijangkau 

dengan menggunakan sepeda atau jalan kaki yang tentu lebih ramah 

terhadap lingkungan; 

5. Keadaan sekitar sekolah yang tidak terjaga kebersihannya. 

Temuan ini ironis karena siswa beranggapan bahwa masalah 

tersebut bukan sesuatu yang besar. Sekolah ini terdapat di daerah 

perkebunan yang jauh dari perkotaan yang macet dan polusi udara yang 

tidak ramah lingkungan. Tentu saja alam yang masih asri dan udara yang 

segar sangat disayangkan, jika warga sekolah dan siswa khususnya tidak 

merawatnya dengan baik dan membiarkan kebiasaan membuang sampah 

sembarangan dan tidak peduli dengan keadaan alam menjadi sebuah 

kebiasaan dan ditakutkan akan menjadi sebuah tradisi burukdan secara 

perlahan mengikis kearifan lokal di masa yang akan datang. 
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Kearifan lokal yang sudah tersingkirkan oleh perkembangan zaman 

perlu ditanamkan kembali kepada peserta didik. Karena Kecamatan 

Cikajang, Kabupaten Garut memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang 

berkaitan dengan lingkungan. Seperti hutan larangan Gunung Cikuray, jika 

warga melakukan penebangan pohon dikawasan hutan larangan tersebut 

merupakan tindakan pamali, atau tindakan yang tidak boleh dilakukan 

yang dapat berakibat sesuatu yang buruk dimasa depan.  Peneliti berharap 

bahwa peserta didik tidak hanya menjadi generasi yang memiliki 

kecerdasan pengetahuan tetapi juga generasi yang memiliki kecerdasan 

secara ekologis dimana ia mampu untuk bersikap bijaksana terhadap 

lingkungan dan menjaga nilai-nilai kearifan tempat mereka tinggal. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Supriatna (2016, hlm. 1-2) 

bahwa generasi yang bukan hanya memiliki wawasan tentang nation state 

melainkan generasi penduduk bumi yang menempatkan dirinya sebagai 

bagian dari ekosistem planet ini.   

Sikap bijaksana dan peka terhadap permasalahan lingkungan 

merupakan bentuk dari kecerdasan ekologis tetapi juga termasuk salah satu 

ciri-ciri dari masyarakat modern. Selaincerdassecarapengetahuan, peserta 

didik juga diharapkan menjadi individu modern yang sadar dan peka 

terhadap masalah lingkungan yang terjadi di tempat ia tinggal. Karena 

masyarakat modern adalah masyarakat yang selalu berorientasi bukan saja 

pada masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. 

Maryati dan Suryawati (2016, hlm. 108) mengemukakan ciri-ciri 

dari masyarakat modern, yaitu sebagai berikut : 

1. Terbuka terhadap hal-hal baru; 

2. Menerima perubahan secara kritis; 

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya; 

4. Berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang; 

5. Menggunakan perencanaan dalam segala tindakan; 

6. Yakin akan manfaat IPTEK; 

7. Menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain (HAM); 

8. Tidak tergantung pada nasib (selalu mencari solusi terhadap masalah 

yang dihadapi); 

9. Senantiasa memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya; 

10. Yakin pada potensi/kemampuan yang dimilikinya dan mampu 

mengembangkannya.  
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Pengembangan kecerdasan ekologis pada peserta didik agar bisa 

hidup selaras dengan alam dan peka terhadap permasalahan yang terjadi di 

lingkungannya, salah satu cara yang bisa digunakan untuk 

mengimplementasikan hal tersebut adalah dengan pendidikan.  

Pendidikan merupakan aktivitas untuk mempersiapkan peserta 

didik agar mampu menjadi warga masyarakat yang memiliki kontribusi 

positif  bagi masyarakat/lingkungan dimasa yang akan datang. Pendidikan 

diselenggarakan untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki 

kecakapan untuk hidup di masyarakat atau yang biasa disebut sebagai life 

skills (Nurohman, 2008). 

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup dan 

pembangunan. Hasil pendidikan akan memungkinkan seseorang dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga memungkinkan 

untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan 

masyarakat (Muhaimin, 2015, hlm. 22).  

Menurut Fullan (1982, hlm. 288) dalam Muhaimin (2015, hlm. 22) 

menyatakan bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam 

proses pembentukan akademik dan kemampuan memecahkan masalah. 

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pendidikan dalam prosesnya 

mencangkup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang bisa 

memungkinkan seseorang bekerja dan hidup dalam suatu kelompok secara 

kreatif, berinisiatif, berempati serta memiliki keterampilan interpersonal 

yang memadai sebagai bekal hidup di masyarakat. 

Pendidikan yang kurang memadai dalam memberikan informasi 

tentang  masalah lingkungan hidup akan menyebabkan kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang dapat berakibat munculnya 

sikap kurang peduli masyarakat pada lingkungan hidup. Sebaliknya, 

melalui pendidikan yang intensif akan meningkatkan kualitas sikap dan 

perilaku yang positif terhadap lingkungan, karena melalui pendidikan 

dapat diwujudkan kesiapan mental dan kecenderungan untuk bisa 

berperilaku positif terhadap lingkungan hidup (Muhaimin, 2015, hlm. 28).  
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Sehingga pendidikan merupakan media atau wadah yang sangat 

tepat digunakan dalam mengembangkan dan menanamkan pemahaman 

akan masalah-masalah lingkungan. Masalah-masalah lingkungan tidak 

salahnya jika di ajarkan kepada peserta didik di dalam kelas dalam konteks 

pembelajaran sejarah yang tentu saja berkaitan dengan kecerdasan 

ekologis. 

Menurut Hasan (2012) Pendidikan sejarah di masa mendatang 

sebagai media pendidikan tidak berkenaan dengan benda mati saja, tetapi 

dengan generasi yang penuh idealisme, potensi, dan pendukung kehidupan 

bangsa di masa mendatang. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan sejarah 

dimasa yang akan datang tidak semata-mata hanya berhubungan dengan 

peristiwa masa lampau manusia yang hanya dipelajari begitu saja tanpa 

sebuah makna, melainkan pendidikan yang harus bisa mendukung 

kehidupan di masa yang akan datang.  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sejarah harus 

bisa mendukung kehidupan dimasa yang akan datang. Hal ini tepat untuk 

mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan dalam 

pembelajaran sejarah, karena permasalahan lingkungan seperti bencana 

alam yang disebabkan oleh faktor dominan dari campur tangan manusia 

seperti banjir, kebakaran hutan, kekeringan ketika musim kemarau 

merupakan masalah yang tidak hanya berdampak untuk masa kini, 

melainkan juga bisa mengancam kelangsungan hidup bagi generasi 

mendatang.  

Untuk mencapai hal itu diperlukan strategi pembelajaran berbasis 

kontekstual. Karena pembelajaran berbasis kontekstual memiliki 

karakteristik dan keterkaitan dengan lingkungan. Keterkaitan pembelajaran 

berbasis kontekstual dengan konteks lingkungan salah satu indikatornya 

adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik berkenaan dengan aspek 

alamiah muka bumi seperti sumber daya alam (air, hutan, tanah, udara, 

matahari, batuan, tanah), flora, fauna, sungai, limbah, iklim dan termasuk 

pula pelestarian lingkungan yang ada disekitar kehidupan siswa 

(Komalasari, 2014, hlm. 38). 
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Selain masalah yang sudah di paparkan di atas, berkaitan dengan 

masalah penelitian di lokasi observasi, kemudian penekanan kecerdasan 

ekologis siswa dan pemilihan strategi pembelajaran berbasis kontekstual, 

kabupaten Garut sebagai lokasi penelitian ini dilaksanakan, saat ini 

dihadapkan dengan permasalahan lingkungan. Permasalahan itu seperti 

bencana banjir ketika musim hujan, longsor, dan eksploitasi sumber daya 

alam secara berlebihan seperti penebangan pohon yang akan berdampak 

pada lingkungan.  

Dalam catatan sejarah, Kabupaten Garut pernah dilanda bencana 

besar yakni letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya pada tahun 1982. 

Dikutip dari Kompasiana (2011) bahwa bencana Gunung Galunggung 

telah menyisakan kepedihan bagi warga Kabupaten Garut. Semburan abu 

Galunggung telah menutup tanah pertanian di Garut setinggi satu meter. 

Imbas dari semburan abu Galungung tersebut berdampak pada  

banyaknya petani yang mengalami gagal panen.Salah satu varietas unggul 

pertanian di Garut yang terkena imbas, yakni Jeruk Garut. Jeruk Garut 

pada tahun-tahun sebelum meletusnya Galunggung merupakan ciri khas 

dan telah menjadi ikon Garut sehingga sering disebut sebagai Garut Kota 

Jeruk. Para petani jeruk Garut di daerah Cigadog (dulu Wanaraja), 

Sucinagara, kejayaan jeruk Garut musnah ketika daerahnya diselimuti abu 

sisa letusan Galunggung. Ketebalan abu yang menyelimuti tanah di 

Kabupaten garut mencapi satu meter. Bahkan, ada beberapa daerah yang 

diselimuti oleh lebih dari satu meter abu Galunggung. 

Tidak saja pada masa lalu, Kabupaten Garut pada dewasa ini pun 

kembali dilanda bencana alam. Bencana alam berupa banjir bandang yang 

menerjang Kabupaten Garut tepatnya pada tanggal 20 September 2016 

lalu. Dilansir dari Liputan6.com (2016) banjir bandang Garut telah 

menerjang tujuh kecamatan yang mengakibatkan sekitar 2.511 rumah 

rusak berat dan ringan, serta 100 rumah hilang akibat tersapu banjir 

bandang Garut. Sebanyak 6.361 orang pun diungsikan ke sejumlah lokasi 

pengungsian, seperti di Markas Komando Resor Militer dan Komando 

Distrik Militer setempat, Apotek Wira Prima, dan Rumah Sakit Guntur. 
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Hasil investigasi sementara anggota Dit Reskrimsus Polda Jabar 

menyebutkan sebanyak empat wilayah hulu Sungai Cimanuk terindikasi 

rusak akibat alih fungsi lahan. Wilayah tersebut adalah Gunung 

Papandayan, kebun teh di wilayah Pamagetan, RPH Mandalagiri, dan 

kawasan pegunungan Darajat di Pasirwangi, Kecamatan Samarang, 

Kabupaten Garut. 

Kepolisian juga mengusut izin alih fungsi lahan di kawasan hulu 

Sungai Cimanuk. Polisi menyebutkan pula indikasi adanya permainan 

uang dalam proses perusakan lingkungan itu. Sementara kawasan wisata di 

Pegunungan Darajat, Kabupaten Garut, ternyata tak memiliki izin. Hal itu 

terungkap setelah pemeriksaan para saksi mengenai alih fungsi lahan di 

hulu Sungai Cimanuk oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

(Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. 

Pemeriksaan terhadap perkara kerusakan lingkungan di hulu 

Sungai Cimanuk, Kabupaten Garut masih dilakukan karena adanya dugaan 

pelanggaran kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, dan indikasi korupsi. 

Akibat kerusakan itu, banjir bandang Garut terjadi yang menyebabkan 34 

korban jiwa meninggal dunia dan 19 orang hilang terseret arus air. 

Permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Garut 

merupakan sebagian masalah yang menimpa bangsa Indonesia. 

Permasalahan bangsa Indonesia jauh lebih kompleks dan rumit dan perlu 

di selesaikan tidak dengan sebagian masyarakat atau kelompok saja, 

melainkan seluruh elemen masyarakat harus saling berkoordinasi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang menimpa bangsa ini.  

Selain beragam masalah yang menimpa bangsa ini, masalah 

bencana alam tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh bangsa Indonesia. 

Bencana seperti meletusnya gunung merapi, tsunami, bencana banjir, 

kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap, adalah beberapa 

permasalahan yang akan terus hadir setiap tahunnya yang tentu saja 

menyita atensi dan perhatian masyarakat luas. 
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Dilansir dari BNPB (2017) Secara geografis Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik 

yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia 

dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat 

sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, 

Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik 

tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi 

tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung 

berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.  

Jika melihat dari aspek kebencanaan dari sisi sejarah, Indonesia 

pernah mengalami peristiwa bencana alam yang luar biasa, yaitu bencana 

letusan gunung Tamboratahun 1815. Tidak saja berdampak pada 

penduduk lokal, tetapi juga sampai mempengaruhi seluruh dunia. 

Dikutip dari Wawasan Sejarah (2018) bencana letusan Tambora 

dimulai tanggal 5 April 1815, dengan diawali gempa kecil dan aliran 

piroklastik. Letusan puncak terjadi pada pada malam hari tanggal 10 

April.Letusan Gunung Tambora terdengar hingga jarak ratusan kilometer. 

Aliran piroklastik yang diikuti tsunami menewaskan sedikitnya 10.000 

penduduk Sumbawa dan menghancurkan lebih dari 35.000 rumah.  

Banyaknya korban jiwa disebabkan oleh tidak adanya evakuasi 

sebelumnya.Sebelum meletus, tinggi Gunung Tambora adalah sekitar 

4.300 meter (14.000 kaki), namun setelah letusan berakhir tinggi gunung 

hanya tersisa sekitar 2.851 meter.Para sejarawan menganggap letusan 

Gunung Tambora sebagai letusan gunung berapi dengan dampak langsung 

yang paling mematikan sepanjang sejarah. Dampak letusan tidak hanya 

dirasakan saat peristiwa itu terjadi, namun beberapa bulan setelahnya 

dampak itu masih dirasakan. 

Tidak hanya di pulau Sumbawa saja, tetapi juga dirasakan di 

seluruh dunia.Pada saat meletus, Gunung Tambora memuntahkan sekitar 

150 km kubik abu, batu apung, dan aerosol termasuk diperkirakan 60 

megaton belerang ke atmosfer.Setelah letusan terjadi, berdampak pada 

perubahan iklim di seluruh dunia selama tiga tahun. Material letusan yang 
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bercampur atmosfer, mencegah sinar matahari mencapai bumi. Akibatnya 

terjadi penurunan suhu secara global dengan rata-rata sebanyak 

3°C.Penurunan suhu dunia menyebabkan penurunan curah hujan yang 

mengakibatkan gagal panen. Kegagalan panen ini menimbulkan kelaparan 

massal di seluruh dunia. 

Di pulau Sumbawa dan sekitarnya sendiri tercatat sekitar 80.000 

orang meninggal akibat kekurangan makanan pada bulan-bulan setelah 

letusan. Sementara secara keseluruhan sekitar satu juta orang meninggal 

akibat bencana kelaparan global. Namun jumlah ini bisa mencapai angka 

puluhan juta jika dihitung dari wabah kolera yang timbul pasca 

letusan.Kolera memang sudah ada sebelum letusan, tetapi suhu dingin 

yang disebabkan oleh letusan Tambora menyebabkan penyakit ini 

berkembang pesat di Teluk Benggala. Penyakit itu lantas menyebar ke 

seluruh dunia. 

Jika melihat fakta tersebut, bukan berarti jika terjadinya bencana 

alam sikap generasi muda Indonesia berdiam diri menerima nasib dan 

hanya menyalahkan alam. Sebagai generasi muda yang mencermikan 

karakteristik individu modern yang tidak saja menerima nasib, tetapi 

berusaha memperbaiki nasib dan berusaha untuk bisa memperbaikinya 

semaksimal mungkin. Karena pada faktanya, bencana alam tidak hanya 

karena faktor alam saja, melainkan campur tangan manusia pun tidak bisa 

dikesampingkan.  

Bencana alam seperti banjir yang terus terjadi ketika musim hujan 

tiba, longsor, rusaknya lingkungan tempat tinggal karena ekploitasi 

sumber daya alam (SDA) oleh golongan kapitalis dan borjuis yang 

berlebihan tanpa memikirkan dampak atau efek yang akan terjadi di masa 

yang akan datang merupakan sebagian kecil dari bencana alam yang 

menimpa negeri ini bukan karena faktor alam saja, melainkan ada campur 

tangan yang dominan dari manusia yang tidak memiliki kecerdasan secara 

ekologis.  
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Oleh karena itu, agar kelestarian alam serta segala mahluk hidup 

yang berada di dalamnya terjaga, diperlukan ekopedagogi sebagai gerakan 

untuk menyelamatkan bumi, tempat bagi semua mahluk hidup pada masa 

kini dan yang akan datang tinggal (Supriatna, 2016). 

  Pembelajaran ekopedagogi bertujuan untuk menyiapkan peserta 

didik yang memiliki kompetensi atau kecerdasan ekologis. Kecerdasan 

yang dimaksud adalah berupa pemahaman tentang pembangunan 

berkelanjutan, pemahaman tentang semakin terbatasnya sumber daya alam 

(SDA), kemampuan beradaptasi atau hidup selaras dengan lingkungan 

yang menjunjung tinggi keadilan demi menyiapkan generasi yang akan 

datang yang akan di hadapkan pada persoalan ekologis (Supriatna, 2016). 

Dengan ditanamkannya kecerdasan ekologis pada peserta didik 

yang berperan sebagai generasi penerus bangsa, nantinya akan meneruskan 

perjuangan untuk memimpin bangsa ini, akan mampu untuk mengatasi 

berbagai permasalahan lingkungan yang akan mereka hadapi, karena bekal 

pengetahuan dalam pembelajaran sejarah berbasis lingkungan, peserta 

didik akan mampu menyadari akan pentingnya merawat dan melestarikan 

lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi saat ini dan mendatang. 

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, 

yang dihadapkan dengan masalah alam seperti bencana yang  didominasi 

oleh alam seperti gunung meletus, gempa bumi, kekeringan. Maupun 

bencana yang dipengaruh oleh faktor dominan manusia seperti bencana 

banjir, kebakaran hutan, tanah longsong, dan lain sebagainya.  

Pemerintah Indonesia sadar terhadap masalah lingkungan yang 

menimpa negeri ini, sehingga melakukan perencanaan dan pencegahan 

dengan mengeluarkan Undang-Undang RI pada tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukan, 

bahwa pemerintah sudah sadar bahwa masalah lingkungan tidak bisa 

dibiarkan begitu saja, karena akan berdampak bagi kelangsungan hidup 

generasi masa kini dan mendatang.  
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Dilansir dari buku berjudul Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 

2009 & Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peneliti mengutip bagian 

Bab X tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan. Pasal 65 ayat 1 sampai 6 

yang berbunyi sebagai berikut ini : 

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai 

bagian dari hak asasi manusia. 

2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, aksesi 

nformasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup. 

4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

Dari uraian pasal 65 ayat 1 sampai 6 diatas sudah jelas bahwa 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak 

konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, bukan 

saja negara, pemerintah, pemangku kepentingan, tetapi warga negarapun 

berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan 

hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 

rakyat Indonesia serta mahluk hidup lainnya.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi 

silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca 

serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. 

Disamping itu juga, Indonesia mempunyai gari pantai terpanjang kedua di 

dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai 

kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. 

Tentu saja kekayaan alam tersebut perlu dilindungi dan dikelola dalam 
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sistem terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara 

berdasarkan kecerdasan ekologis.  

Negara Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan 

terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut bisa berupa 

penurunan produksi pangan, terganggunya ketersediaan air bersih, 

tersebarnya hama penyakit tanaman dan manusia, naiknya permukaan laut, 

dan punahnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini dapat mengakibatkan 

daya dukung, daya tampung, kelestarian alam, dan produktivitas 

lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya bisa menyebabkan beban 

sosial di Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia harus 

dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab 

bersama.  

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan 

hidup di Indonesia perlu dikembangkan satu upaya yang jelas, tegas, dan 

menyeluruh guna menjamin terlaksananya upaya tersebut, salah satunya 

melalui bidang pendidikan. Permasalahan lingkungan hidup sudah 

selayaknya dimasukan dan di bawa ke dalam pembelajaran di kelas, 

khususnya pembelajaran sejarah dengan ekopedagogi nya dalam 

membantu peserta didik untuk bisa bersikap lebih bijaksana dan lebih 

mencintai alam. 

Menurut (Supriatna, 2007, hlm. 43) : 

Mengkontruksi pembelajaran sejarah yang berorientasi pada 

masalah-masalah sosial kontemporer dilakukan agar: 1) materi 

pembelajaran sejarah tidak hanya difokuskan pada masa lalu 

(regress) melainkan juga ke masa depan (progress), 2) pokok 

bahasan pembelajaran sejarah dapat dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa, 3) pembelajaran sejarah berorientasi pada 

masalah sosial siswa yang sedang dihadapinya, 4) progres 

pembelajaran sejarah mampu memberdayakan (empowring) peserta 

didik memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari serta 

tantangan-tantangan masa kini dan masa depan di era global, dan 5) 

dengan mempelajari sejarah peserta didik memiliki kepekaan sosial 

(sense of social, prosocial dan moral sensitivity, terhadap 

lingkungan sosial tempat mereka berada. 

 



12 
 

Reksa Adi Wiguna, 2019 
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK MENGEMBANGKAN 
KECERDASAN EKOLOGIS SISWA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH (PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS PADA SISWA KELAS XI IPS 2 DI SMA NEGERI 4 GARUT) 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

 
 

Pentingnya dalam mengkontruksi pembelajaran sejarah yang 

berorientasi pada masalah sosial kontemporer khususnya masalah-masalah 

yang berkaitan dengan lingkungan hidup didasarkan pada fakta di 

lapangan bahwa pembelajaran sejarah yang di lakukan di berbagai sekolah 

lebih sekedar berupa penyampaian pengetahuan atau transfer of 

knowledges dari guru kepada peserta didik. Dampaknya adalah guru 

berperan sebagai pusat kegiatan belajar dan siswa sebagai peserta pasif 

yang menerima materi dari guru (Supriatna, 2007, hlm. 87-88). 

Sehingga pembelajaran sejarah hanya menjadi “hiburan” dari 

dongeng-dongeng kejayaan yang penuh imajinatif saja, padahal dengan 

pembelajaran sejarah yang mengangkat sebuah topik yang dapat 

didiskusikan akan membuat pembelajaran sejarah menjadi lebih dekat, dan 

dapat menarik sejarah di masa lalu untuk hadir di masa kini seperti 

masalah ekologis yang sudah dihadapi manusia sejak lama dengan variasi 

peristiwa yang berbeda (Adnan, 2016). 

Menempatkan masalah-masalah aktual seperti masalah lingkungan 

dalam pembelajaran sejarah tidak hanya menjadikan pembelajaran sejarah 

lebih bermakna (meaningful) dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, 

melainkan juga sekaligus menjadikan mereka sebagai pelaku sejarah. 

Dengan strategi ini, para peserta didik merupakan bagian dari proses 

perubahan (change), kesinambungan (continuity), serta sebagai pengambil 

keputusan (decision makers) bagi jamannya. Mereka harus selalu 

disadarkan bahwa kenyataannya kemajuan bangsa masa kini tidak hanya 

ditentukan oleh nenek moyang serta para founding father atau yang 

diwariskan dalam proses perjalanan sejarah, melainkan juga oleh 

kedudukan dan peran mereka sebagai pelaku sejarah pada jamannya 

(Supriatna, 2007, hlm. 97).  

Menjadikan peserta didik sebagai pelaku sejarah pada jamannya, 

tidak bisa dibentuk seperti pelaku sejarah pada masa lalu dengan berjuang 

merebut kemerdekaan bangsa ini, tetapi peserta didik bisa menjadi pelaku 

sejarah pada jamannya dengan berperilaku bijak dan mencintai alamnya 

guna menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dengan 
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belajar dari masalah-masalah lingkungan melalui pembelajaran sejarah, 

peserta didik diharapkan mampu memiliki kompetensi sosial yang baik 

disertai dengan kecerdasan ekologis karena menjadikan pembelajaran 

sejarah melalui permasalahan yang dekat dengan lingkungan sehari-hari 

membuat peserta didik merasa diajak sebagai penentu pemecahan masalah 

lingkungan yang sedang terjadi atau yang akan dihadapi nya di kemudian 

hari (Adnan, 2016). 

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan, bias 

disimpulkan bahwa penelitian yang mengembangkan kesadaran peserta 

didik untuk peduli dan bijak terhadap lingkungannya merupakan sebuah 

keharusan di era jaman yang penuh dengan permasalah lingkungan demi 

kemajuan dan keberlangsungan manusia di masa mendatang. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

Judul“ImplementasiPembelajaran Kontekstual Untuk Mengembangkan 

Kecerdasan Ekologis Siswa Pada Pembelajaran Sejarah (Penelitian 

Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 4 Garut). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini menitik beratkan pada kemampuan peserta didik 

setelah implementasi pembelajaran sejarah dengan pembelajaran 

kontekstual dalam mengembangkan kecerdasan ekologis siswa di SMA 

Negeri 4 Garut. Dengan aspek-aspek yang akan di teliti, adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana desain pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan 

kecerdasan ekologis siswa pada pembelajaran sejarah? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran kontekstual untuk 

mengembangkan kecerdasan ekologis siswa pada pembelajaran sejarah? 

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran 

kontekstual untuk mengembangkan kecerdasan ekologis siswa pada 

pembelajaran sejarah? 

4. Apakah solusi implementasi pembelajaran kontekstual pada kelas yang 

belum memiliki kecerdasan ekologis dalam pembelajaran sejarah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan seperti apa pembelajaran sejarah berbasis kontekstual 

yang mengembangkan kecerdasan ekologis siswa di SMA Negeri 4 Garut. 

Namun, secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menerapkan pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan 

kecerdasan ekologis siswa pada pembelajaran sejarah. 

2. Mendeskripsikan hasil dari pembelajaran kontekstual untuk 

mengembangkan kecerdasan ekologis siswa pada pembelajaran sejarah. 

3. Menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi peneliti dalam 

menerapkan  pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan 

kecerdasan ekologis siswa pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 

Garut. 

5. Menjelaskan solusi penerapan pembelajaran sejarah kontekstual untuk 

mengembangkan kecerdasan ekologis pada kelas yang belum memiliki 

kecerdasan ekologis. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoretik, 

penelitian ini akan mengkaji dan mengorganisasikan implementasi 

pembelajaran sejarah berbasis kontekstual yang mengembangkan 

kecerdasan ekologis siswa. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut ini : 

1. Manfaat Secara Keilmuan (Teoretik) 

a. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran sejarah 

terutama dalam meningkatkan kecerdasan ekologis siswa. 

b. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 

dalam merancang desain pembelajaran sejarah dengan metode 

penelitian tindakan kelas. 
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c. Peneliti juga berharap rancangan penelitian ini yaitu dengan 

penggunaan pembelajaran kontekstual dapat memberikan manfaat 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Manfaat Secara Empirik (Praktis) 

a. Bagi akademisi, dan guru mata pelajaran sejarah, diharapkan dapat 

mengaplikasikan dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis 

kontekstual untuk mengembangkan kecerdasan ekologis siswa pada 

pembelajaran sejarah. 

b. Bagi peserta didik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengalaman yang baru dalam pembelajaran sejarah 

yang mengembangkan kecerdasan ekologis. 

c. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini semoga bisa memberikan 

kontribusi yang bersifat positif dan membangun dalam pembelajaran 

sejarah untuk mengembangkan kecerdasan ekologis siswa. 

E. Sistematika Penelitian 

Bab I membahas pendahuluan, bab ini menguraikan kerangka 

pemikiran peneliti yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, fokus 

permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan dan maksud penelitian ini, 

dan manfaat penelitian dari pemilihan masalah tersebut. Bab ini 

menjelaskan dan menggambarkan bagaimana permasalahan ini diteliti 

yang berakar dari keresahan peneliti tentang permasalahan lingkungan 

yang muncul berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan.  

Bab II membahas kajian pustaka. Bab ini mencoba menguraikan 

berbagai sumber dari buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu dalam 

memahami kecerdasan ekologis dan pembelajaran berbasis kontekstual.  

Bab III membahas metode penelitian. Bab ini menguraikan dan 

menjelaskan tentang metode yang hendak digunakan dalam penulisan 

penelitian ini. Yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas). Peneliti akan melakukan pengamatan secara 

langsung dalam proses penelitian ini.  
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Bab IV membahas hasil penelitian. Hasil penelitian yang akan 

dideskripsikan atau dijelaskan antara lain deskripsi desain rencana dalam 

pembelajaran, tahapan dalam pengembangan pembelajaran sejarah yang 

mengembangkan kecerdasan ekologis dan hasil-hasil dari proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan kecerdasan ekologispada peserta 

didik melalui pembelajaran berbasis kontekstual. 

Bab V membahas kesimpulan. Bab ini akan menjelaskan dan 

menguraikan secara singkat dan padat hasil dari temuan yang diperoleh 

dari peneliti sehingga akan mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah yang mengembangkan 

kecerdasan ekologis siswa melalui pembelajaran berbasis kontekstual.  

 


