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Abstrak 

Berdasarkan data dari berbagai sumber, dewasa ini banyak sekali terjadi bencana alam 

(bencana ekologis) di berbagai wilayah di Indonesia. Bencana ekologis tersebut berupa 

banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, kabut asap, dan lain sebagainya. 

Bencana ekologis dapat terjadi karena faktor alamiah ataupun karena campur tangan 

manusia. Bencana ekologis akan semakin parah apabila tidak dilakukan pencegahan 

(mitigasi) sejak dini. Salah satu cara dalam upaya mitigasi bencana ekologis adalah dengan 

menanamkan karakter peduli lingkungan sejak dini. Yang menjadi pertanyaan adalah 

apakah pendidikan karakter peduli lingkungan itu? Apa hubungannya dengan upaya 

mitigasi bencana ekologis? Bagaimana cara mengajarkan pendidikan karakter peduli 

lingkungan sejak usia dini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi benang merah dalam 

artikel ini. Karakter peduli terhadap lingkungan tidak bisa diperoleh secara instan, akan 

tetapi membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang relatif lama. Seseorang akan 

memiliki sikap peduli terhadap lingkungan karena adanya pembiasaan-pembiasaan yang 

berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan. Pembiasaan-pembiasaan 

(habituations) yang berlangsung secara kontinyu tersebut akan tertanam dengan kuat di 

alam pikiran bawah sadarnya (subconsciousness), sehingga nantinya akan diekspersikan 

tindakannya dalam kehidupan sehari-hari (habits) sebagai nilai karakter yang telah 

dimilikinya. Seseorang anak yang memiliki karakter peduli terhadap lingkungan akan 

berdampak positif bagi kelangsungan hidup lingkungan di sekitarnya. Di sinilah pentingnya 

upaya pencegahan (mitigasi) bencana ekologis sejak dini. 

Keyword: Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan, Anak Usia Dini, Mitigasi Bencana 

Ekologis 

Pendahuluan 

Berdasarkan hasil kajian organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI), terungkap fakta bahwa kondisi lingkungan di Indonesia semakin terancam, 

terutama karena pembangunan infrastruktur. WALHI menilai bahwa bencana ekologis 

(ecological disaster) yang terjadi hingga sekarang ini dikarenakan terus berkurangnya 

luas tutupan hutan, dan peningkatan luasan lahan-lahan kritis. WALHI melaporkan 

bahwa sepanjang tahun 2014 telah terjadi 817 kali bencana ekologis di berbagai wilayah 

di Indonesia. Bencana ekologis tersebut terdiri dari 608 kali banjir, 191 longsor, dan 18 
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kali rob yang melanda 5.023 desa/ kelurahan dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 

524 orang (WALHI, 2015). 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat antara bulan 

Januari – Juni 2016, terdapat 442 kali banjir, 30 banjir dan tanah longsor, 261 tanah 

longsor, dan 10 gelombang pasang/ abrasi. Korban meninggal yang ditimbulkan akibat 

bencana ekologis tersebut sebanyak 214 orang. Meskipun terjadi penurunan intensitas 

banjir dari tahun 2014, namun kejadian tanah longsor di tahun 2016 justru meningkat. 

Masih banyaknya daerah yang mengalami bencana ekologis dan korban jiwa yang 

ditimbulkan mengindikasikan bahwa ekosistem di Indonesia telah mengalami kerusakan 

yang cukup signifikan. 
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Gambar 1. Data Jenis Bencana dan Korban Jiwa Tahun 2014 

(Sumber: WALHI, 2015) 
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Gambar 2. Data Jenis Bencana dan Korban Jiwa Tahun 2016 

(Sumber: BNPB, 2016) 

Sementara itu Greenpeace menyerukan agar Indonesia bebas dari sampah dan 

insinerator. Hal itu cukup beralasan karena Indonesia sebagai negara penyumbang 
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sampah ke lautan kedua terbesar di dunia (Jambeck, et.al., 2015: 769). Pembuangan 

sampah ke lautan akan berdampak buruk bagi kehidupan ekosistem laut (Nasution, 

et.al., 2016: 1). Laut akan tercemar sehingga menyebabkan berbagai spesies ikan akan 

mati, terumbu karang rusak, dan sangat menggangu pemandangan. Birry menambahkan 

bahwa penggunaan insinerator untuk membakar sampah juga berbahaya karena dapat 

menghasilkan dioxin yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. 

Kualitas lingkungan menjadi buruk akibat dikesampingkannya persoalan dan 

dampak lingkungan dalam pembangunan, menjadi faktor utama bencana lingkungan 

yang berpengaruh pada kualitas sosial dan ekonomi. Laporan dari Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2007 yang dilansir oleh laman World Wide 

Fund of Nature (WWF) Indonesia, menyebutkan bahwa perubahan suhu akhir-akhir ini 

telah berdampak kepada banyak sistem baik fisik maupun biologis alam. Tingkat 

kemungkinan ancaman perubahan iklim disebutkan high confidence yakni sekitar 80%. 

Bahkan IPCC memperkirakan pada akhir abad 21, suhu bumi akan naik sebesar 1,8 
0
C – 

4 
0
C, sedangkan permukaan air laut akan naik setinggi 28 – 43 cm, jika tidak ada upaya 

serius menurunkan konsentrasi gas rumah kaca. 

Universitas Adelaide dalam penelitian terbarunya soal lingkungan, 

mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa Indonesia merupakan negara ke empat 

terbesar yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka bumi. Ada tujuh 

indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni penggundulan 

hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon, penangkapan ikan, dan 

ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan 

komersial seperti mall atau pusat perdagangan, dan juga perkebunan (Kristanti, 2010:1). 

Olivia Lewi Pramesti dari National Geographic Indonesia melaporkan bahwa 

potret lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun makin memprihatinkan. Tren kasus 

lingkungan ini terus meningkat seiring kebijakan daerah dalam mengelola daerahnya 

masing-masing. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 

pada tahun 2012 sudah ada 300 kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, 

pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, dan pertambangan. Berdasarkan Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tercatat 

ada penurunan kualitas lingkungan, yakni pada tahun 2009 sebesar 59,79%, tahun 2010 

sebesar 61,7%, dan tahun 2011 sebesar 60,84%. 
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Data yang dihimpun oleh Forest Watch Indonesia (FWI) menuliskan bahwa luas 

tutupan hutan Indonesia pada tahun 2000 adalah 103,33 juta ha. Luas tutupan hutan ini 

pada tahun 2009 berkurang menjadi 88,17 juta ha atau telah mengalami deforestasi 

seluas 15,15 juta ha. Dengan demikian, laju deforestasi Indonesia pada kurun waktu ini 

adalah sebesar 1,51 juta ha per tahun (Sumargo, et.al.,2011: 15). Tidak menutup 

kemungkinan bahwa pada tahun 2016 ini luas tutupan hutan di Indonesia akan semakin 

berkurang. 

Kerentanan Indonesia terhadap ancaman bencana ekologis semakin nyata. 

Kerentanan ini bisa ditunjukan dengan adanya perubahan kawasan hutan menjadi bukan 

hutan, alih fungsi hutan dan rawa gambut untuk pertambangan dan perkebunan, serta 

penebangan hutan alam untuk kebutuhan bahan baku industri, seperti industri pulp dan 

kertas. Masalah ini merupakan akar yang menyebabkan terjadi deforestasi, diluar tindak 

illegal logging yang menyebabkan degradasi dan menurunnya mutu dan kualitas 

lingkungan hidup (WALHI, 2015: 13) 

Kebakaran hutan dan konversi lahan gambut menjadi perkebunan merupakan 

salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan yang utama. menurut Kurnianto 

(Moss, 2015) peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) 

menyatakan bahwa rawa gambut Indonesia telah berevolusi selama ribuan tahun untuk 

menciptakan sistem penyimpanan yang sempurna untuk mengunci karbon dioksida 

yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, namun sayangnya kita baru sadar dan 

memahami betapa besarnya emisi yang dilepaskan ketika lahan gambut dibersihkan dan 

dibakar untuk pertanian atau kelapa sawit. Utomo (2015: 1) dan Moss (2015: 1) 

menyatakan bahwa banyak lahan gambut yang rusak akibat konversi lahan menjadi 

perkebunan kelapa sawit. Dari 3.300 ton karbon yang tersimpan di lahan gambut, 

setengahnya akan hilang dalam 100 tahun terakhir akibat konversi gambut menjadi 

lahan kelapa sawit. Jumlah karbon yang hilang setara dengan jumlah karbon yang 

terakumulasi selama 2.800 tahun. 

Masalah lingkungan seperti yang dikemukakan di atas tidak dapat dianggap 

ringan atau bahkan dibiarkan begitu saja. Apabila kerusakan lingkungan tidak dicegah 

dan ditanggulangi, maka kerusakan tersebut akan semakin parah dan mengganggu 

keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang tidak seimbang dapat memutus rantai 

makanan (chain food) sehingga kehidupan di biosfer ini akan terganggu. Tumbuhan 
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sebagai produsen utama akan punah, diikuti dengan kematian herbivora, karnivora, dan 

omnivora. Manusia sebagai makhluk omnivora jelas terancam kehidupannya. 

Semua itu bisa dicegah selama manusia mempunyai keinginan kuat untuk 

berubah menjadi lebih baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor utama penyebab 

bencana ekologis adalah ulah manusia itu sendiri. Manusia terus menerus 

mengeksploitasi alam (over exploitation) tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. 

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan ketidakramahan manusia terhadap 

lingkungan akan merugikan manusia itu sendiri, terlebih bagi generasi muda yang akan 

datang. Karakter manusia yang cenderung tidak mudah puas dan egois harus segera 

diubah menjadi karakter yang lebih peduli kepada lingkungan.  

Tidak mudah untuk merubah karakter seseorang, karena butuh waktu, 

pembiasaan sikap dan tingkah laku, dan proses yang cukup panjang. Namun, dengan 

prosedur yang tepat dan dimulai sedini mungkin, tidak menutup kemungkinan untuk 

menanamkan karakter yang baik terhadap seseorang. Salah satu karakter yang urgen 

untuk ditanamkan yaitu karakter peduli lingkungan.  

Penanaman karakter peduli lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan 

sejak anak masih usia dini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pendidikan karakter 

peduli lingkungan itu? Apa hubunganya dengan upaya mitigasi bencana ekologis? 

Bagaimana cara mengajarkan pendidikan karakter peduli lingkungan sejak dini? Untuk 

mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, maka penulis terdorong untuk membuat 

artikel ilmiah ini dengan judul pendidikan karakter peduli lingkungan sejak dini sebagai 

upaya mengurangi resiko (mitigasi) bencana ekologis. 

Pembahasan 

Konsep Dasar Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter ramai diperbincangkan terutama oleh para akademisi di 

Indonesia ketika pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu 

program prioritas pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, pendidikan karakter ditempatkan sebagai 

landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila. 
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Pendidikan merupakan salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter 

bangsa yang dalam pelaksanaannya dapat menggunakan berbagai macam strategi yaitu 

sosialisasi (penyadaran), pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama secara sistematis. 

Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh 

potensi individu manusia yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik (Kemdiknas, 

2011: 9). 

Secara etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa Yunani “charassein”. 

Ryan dan Bohlin (Zuchdi, et.al., 2012: 16) mengartikan charassein sebagai “to 

engrave” yang berarti melukis, memahat, atau menggoreskan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, karakter berarti tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, dan akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

(sumber: Kemdiknas, 2011: 8) 

Secara terminologis, Thomas Lickona (Zuchdi, 2012: 16) mengemukakan bahwa 

karakter adalah “A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good 

away”. Darmiyati Zuhdi menambahkan bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal, baik yang berhubungan 

dengan Tuhannya, dirinya, sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang 

terwujud dalam perilakunya sehari-hari. Dari sinilah maka muncul konsep pendidikan 

karakter (character education). 
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Menurut Kemdiknas (2012: 4-5), pendidikan karakter adalah upaya penanaman 

nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, agar 

menjadi manusia yang berakhlak. Sedangkan nilai-nilai karakter adalah sikap dan 

perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang 

mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek 

lingkungan.  

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan 

mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga siswa mampu bersikap dan 

bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, 

pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral 

knowing), perasaan yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik 

(moral action) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup siswa 

(Kemdiknas, 2011: 6). 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Thomas Lickona yang dianggap sebagai 

pengusung pendidikan karakter. Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter 

mengandung tiga unsur pokok yaitu knowing the good (mengetahui kebaikan), desiring 

the good (mencintai kebaikan), dan doing the good (melakukan kebaikan). Karakter 

mengacu pada serangkaian pemikiran (cognitives), perasaan (affectives), dan perilaku 

(behaviors) yang sudah menjadi kebiasaan (habits) (Zuchdi, et.al., 2012: 16-17). 

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter peduli lingkungan adalah upaya penanaman 

nilai-nilai karakter kepada anak didik berupa sikap peduli terhadap lingkungan agar 

tercipta pola pikir dan perilaku sehari-hari yang ramah lingkungan (sustainable living). 

Upaya Mitigasi Bencana Ekologis Melalui Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan Sejak Dini 

Menurut Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana (P2MB) Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI), mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang 
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berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang 

dilakukan untuk megurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun 

harta. 

Mitigasi bencana ekologis berarti upaya untuk mencegah terjadinya bencana/ 

kerusakan lingkungan sebagai suatu sistem hubungan timbal balik antara unsur biotik 

dengan abiotik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyadaran 

terhadap setiap individu sejak dini. Langkah yang paling efektif yaitu melalui 

pendidikan, dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah lembaga Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). PAUD sebagai lembaga pendidikan anak usia dini dinilai 

tepat dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan karakter peduli terhadap 

lingkungan sejak dini. 

Karakter peduli terhadap lingkungan tidak bisa diperoleh secara instan, akan 

tetapi membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang relatif lama. Seseorang akan 

memiliki sikap peduli terhadap lingkungan karena adanya pembiasaan-pembiasaan yang 

berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan. Pembiasaan-pembiasaan 

(habituations) yang berlangsung secara kontinyu tersebut akan tertanam dengan kuat di 

alam pikiran bawah sadarnya (subconsciousness), sehingga nantinya akan diekspersikan 

tindakannya dalam kehidupan sehari-hari (habits) sebagai nilai karakter yang telah 

dimilikinya. 

Seseorang anak yang memiliki karakter peduli terhadap lingkungan akan 

berdampak positif bagi kelangsungan hidup lingkungan di sekitarnya. Karakter peduli 

terhadap lingkungan yang sudah tertanam sejak usia dini tidak akan mudah luntur ketika 

dia beranjak dewasa. Bahkan dengan pendidikan yang benar, karakter tersebut akan 

semakin tumbuh dengan kuat. Dia pasti akan lebih peduli terhadap keberadaan binatang, 

tumbuh-tumbuhan, air, tanah, dan udara di sekitarnya sebagai suatu ekosistem yang 

saling berhubungan dan harus dilindungi. Dengan demikian, ekosistem akan terjaga 

dengan baik sehingga tidak mudah rusak dan meinmbulkan bencana ekologis dimana-

mana. Di sinilah pentingnya upaya pencegahan (mitigasi) bencana ekologis sejak dini. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan sejak dini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya yaitu melalui penanaman nilai-nilai konservasi. Konservasi 

adalah upaya pengelolaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam agar tetap 

seimbang dan tidak terjadi kerusakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wakhidah (2014: 
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45) menyatakan bahwa melalui penanaman nilai-nilai konservasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pengembangan karakter peduli lingkungan untuk anak usia 5-6 

tahun. Dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa menanamkan nilai-nilai 

konservasi dengan melakukan pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari 

dengan cara praktik langsung dan dicontohkan oleh guru serta seluruh warga sekolah 

menjadi suatu keharusan supaya anak dapat melestarikan dan merawat alam 

disekitarnya. 

Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Sejak Dini 

Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan sejak dini dapat dilakukan 

secara formal pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini berdasarkan 

pada nilai-nilai karakter yang perlu diperkenalkan pada anak usia dini sesuai dengan 

pedoman dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Nilai-nilai karakter yang 

sangat penting dikenalkan dan diinternalisasikan ke dalam pendidikan karakter pada 

anak usia dini mencakup lima belas nilai, yaitu:  1) Kecintaan terhadap Tuhan YME; 2) 

Kejujuran; 3) Disiplin; 4) Toleransi dan cinta damai; 5) Percaya diri; 6) Mandiri; 7) 

Tolong menolong, kerjasama, dan gotong royong; 8) Hormat dan sopan santun; 9) 

Tanggung jawab; 10) Kerja keras; 11) Kepemimpinan dan keadilan; 12) Kreatif; 13) 

Rendah hati; 14) Peduli lingkungan ; dan 15) Cinta bangsa dan tanah air (Kemdiknas, 

2012: 5). 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang melibatkan penanaman 

pengetahuan, kecintaan dan penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah 

pola/kebiasaan. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat ditanamkan pada anak usia 

dini (0-6 tahun), mencakup empat aspek, yaitu: (1) Aspek Spiritual, (2) Aspek 

Personal/kepribadian, (3) Aspek Sosial, dan (4) Aspek lingkungan (Kemdiknas, 

2012:5). 

Implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini mempunyai prinsip-

prinsip tertentu yang perlu diperhatikan oleh pendidik dan lembaga PAUD. Ada tujuh 

prinsip yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Melalui contoh dan keteladanan; 2) Dilakukan 

secara berkelanjutan; 3) Menyeluruh, terintegrasi dalam seluruh aspek perkembangan; 

4) Menciptakan suasana kasih sayang; 5) Aktif memotivasi anak; 6) Melibatkan 

pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, dan 7) Adanya penilaian. 
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Menurut Kemdiknas (2012: 7-11), penanaman nilai-nilai karakter diberikan 

melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengulangan dalam kehidupan sehari-hari. 

Suasana dan lingkungan yang aman dan nyaman perlu diciptakan dalam proses 

penanaman nilai-nilai karakter. Penanaman nilai karakter pada anak bukan hanya 

sekadar mengharapkan kepatuhan, tetapi harus disadari dan diyakini oleh anak sehingga 

mereka merasa bahwa nilai tersebut memang benar dan bermanfaat untuk dirinya dan 

lingkungannya. Dengan demikian mereka termotivasi dari dalam diri untuk menerapkan 

dan terus memelihara nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. 

Mengacu pada Pedoman Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini, penerapan 

pendidikan karakter peduli lingkungan bagi anak usia dini dapat dilakukan melalui tiga 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang akan diuraikan sebagai 

berikut. 

Tahap Perencanaan 

Perencanaan pendidikan karakter peduli lingkungan dikembangkan dengan 

memperhatikan hal-hal berikut ini. 

1. Mengenal dan memahami anak seutuhnya sesuai dengan tahapan perkembangan 

dan karakteristiknya, seperti anak sebagai peneliti ulung, aktif bergerak, pantang 

menyerah, terbuka, dan bersahabat. 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter diterapkan menyatu dengan kegiatan inti 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara:  

a. Memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan tema dan judul kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini nilai karakter yang ditanamkan adalah peduli 

terhadap lingkungan. Tema dan judul kegiatan juga berkaitan dengan 

kepedulian terhadap lingkungan.  

b. Menentukan indikator perkembangan nilai-nilai karakter, sesuai dengan 

tahap perkembangan anak. 

c. Menentukan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan nilai-nilai karakter peduli lingkungan bagi anak usia dini dilakukan 

melalui kegiatan yang terprogram dan pembiasaan. 

1. Kegiatan terprogram, contohnya yaitu:  

a. Menggali pemahaman anak terhadap nilai-nilai karakter peduli lingkungan.  
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Kegiatan ini bisa dilakukan melalui bercerita dan dialog yang 

dipandu oleh guru. Misalnya untuk tema “lingkunganku”, maka guru dapat 

mengajukan pertanyaan terbuka tentang karakter yang bertanggung jawab 

dalam menjaga lingkungan. 

Contoh pertanyaan guru, “Mengapa kita harus bertanggung jawab 

menjaga kebersihan lingkungan?” atau ”Bagaimana cara kita bertanggung 

jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan?” Setiap anak dapat memberi 

jawaban yang berbeda. Semua pendapat anak dihargai karena itu 

mencerminkan pemahaman mereka.  

b. Membangun penghayatan anak dengan melibatkan emosinya untuk 

menyadari pentingnya menerapkan nilai karakter peduli lingkungan.  

Proses ini dibangun juga melalui pertanyaan terbuka atau melalui 

pengamatan terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar 

lembaga. Misalnya setelah bercerita dan berdialog tentang kepedulian 

terhadap lingkungan, guru dapat mengajak anak berkeliling lembaga untuk 

mengeksplorasi lingkungan sekitar. Kemudian guru mengajukan 

pertanyaan, ”Mengapa sungai tersebut sangat kotor?”; Bagaimana ikan-ikan 

di dalamnya apabila sungainya kotor?, dan Apa yang harus kita lakukan 

agar sungainya kembali bersih?”  

c. Mengajak anak untuk bersama-sama melakukan nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan.  

Misalnya setelah anak bereksplorasi dan terdorong melakukan 

karakter peduli terhadap lingkungan, maka guru memberi kesempatan 

kepada anak untuk melaksanakan karakter tersebut sesuai keinginan dan 

kemampuan anak. Contohnya yaitu membuang sampah pada tempat sampah 

yang telah disediakan, bukan membuangnya ke sungai. 

d. Memantau ketercapaian tahapan perkembangan anak didik.  

Dalam hal ini anak diminta untuk menceritakan kegiatan dan 

perasaannya setelah melakukan kegiatan. Guru dapat memberikan 

penguatan dan pujian serta sentuhan kasih sayang terhadap apa yang 

direfleksikan anak, misalnya dengan mengatakan, “Terimakasih, sudah 

bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya, semoga tidak 
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ada lagi yang membuang sampah ke sungai, sehingga sungainya tetap bersih 

dan banyak ikannya”  

2. Kegiatan pembiasaan, dapat dilakukan melalui:  

a. Kegiatan rutin lembaga PAUD 

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan di PAUD secara terus-

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan rutin untuk 

menanamkan karakter peduli lingkungan yaitu menyiram tanaman pada pagi 

hari sebelum pelajaran dimulai, membersihkan kelas dari sampah-sampah 

sebelum pelajaran diakhiri, dan kerja bakti membersihkan lingkungan 

sekitar setiap hari Jum’at. 

b. Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung 

atau spontan pada saat itu juga, biasanya dilakukan pada saat guru 

mengetahui adanya perbuatan anak yang tidak baik, sehingga perlu 

dikoreksi dan pemberian apresiasi (penghargaan, pujian) terhadap nilai 

karakter yang diterapkan oleh anak. Misalnya ketika ada anak membuang 

sampah sembarangan, guru menegurnya, dan ketika ada anak membuang 

sampah ke tempat sampah, guru memujinya. 

c. Keteladanan 

Keteladanan yaitu kegiatan yang dapat ditiru dan dijadikan panutan. 

Dalam hal ini guru menunjukkan perilaku konsisten dalam mewujudkan 

nilai karakter yang dapat diamati oleh anak dalam kegiatan sehari-hari baik 

berada di dalam atau di luar lembaga. Sebagai contoh guru berpakaian rapi 

dan bersih, merawat tanaman dengan senang hati, membuang sampah pada 

tempatnya, dan menyayangi binatang dengan penuh kasih sayang. 

d. Pengkondisian 

Pengkondisian yaitu situasi dan kondisi lembaga PAUD sebagai 

pendukung kegiatan pendidikan karakter. Misalnya dengan pemeliharaan 

toilet yang bersih, penyediaan bak sampah, dan kerapian alat permainan 

edukatif, untuk menanamkan nilai karakter seperti tanggung jawab K4 

(Kebersihan, Kesehatan, Kerapian dan Keamanan).  
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e. Budaya lembaga PAUD  

Mencakup suasana kehidupan di lembaga yang mencerminkan sikap 

peduli terhadap lingkungan, dan melakukan kegiatan pembelajaran secara 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.  

Selain dengan dua cara di atas, juga terdapat cara lain yang dapat dilakukan guru 

dengan melibatkan orang tua melalui kegiatan parenting, misalnya dengan 

menyampaikan kepada orang tua tentang nilai-nilai karakter yang sedang ditanamkan di 

PAUD, agar nilai-nilai tersebut juga diterapkan dan dibiasakan di lingkungan keluarga. 

Penilaian 

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan sikap dan 

perilaku anak-anak setelah mengikuti kegiatan yang sarat dengan nilai-nilai karakter. 

Kegiatan penilaian dapat dilakukan secara berkesinambungan agar perubahan sikap dan 

perilaku anak dapat dilihat secara utuh. 

Kemendiknas (2012: 12-13) menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian 

keberhasilan pendidikan karakter maka terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan guru yaitu : 

1. Menyeluruh 

Penilaian mencakup aspek proses dan hasil penanaman nilai-nilai karakter 

yang secara bertahap menggambarkan perubahan sikap dan perilaku anak. 

2. Berkesinambungan 

Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus untuk 

memperoleh gambaran menyeluruh terhadap hasil penanaman nilai-nilai karakter. 

3. Obyektif 

Sesuai dengan apa yang dialami atau terjadi pada diri anak dengan 

memperhatikan perbedaan keunikan masing-masing individu. 

4. Mendidik 

Hasil penilaian digunakan untuk membina dan mendorong anak-anak dalam 

meningkatkan kemampuan atau mengembangkan sikap dan perilaku sesuai dengan 

nilai-nilai karakter. 

5. Kebermaknaan 

Hasil penilaian bermakna baik bagi pendidik, pengasuh, orang tua, anak 

didik dan pihak lain. 
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Kesimpulan 

Kerusakan ekosistem yang terjadi secara masif dapat mengganggu 

keseimbangan komponen-komponen penyusun kehidupan, sehingga akan menyebabkan 

bencana ekologis yang lebih parah. Bencana ekologis akan mengancam 

keberlangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi ini. Bencana ekologis tersebut 

terjadi sebagian besar karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak 

mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan. Bencana ekologis harus segera dicegah 

sedini mungkin sebelum bertambah parah.  

Salah satu upaya untuk mencegah (mitigasi) terhadap bencana ekologis yaitu 

melalui pendidikan karakter, terutama karakter peduli lingkungan. Pendidikan karakter 

peduli lingkungan ini tidak bisa dilakukan secara instan karena hasilnya tidak akan 

maksimal. Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan lebih tepat dilakukan 

sedini mungkin. Artinya sejak anak usia dini sudah ditanamkan nilai-nilai karakter 

peduli terhadap lingkungan. Penanaman nilai-nilai karakter tersebut dapat dilakukan 

melalui pendidikan keluarga maupun lembaga baik formal maupun informal. Seorang 

anak yang di dalam jiwanya sudah memiliki karakter peduli lingkungan yang kuat, 

sampai dewasa pun akan tetap memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan 

demikian seseorang tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak alam, 

sehingga bencana ekologis secara global dapat dicegah sebelum terjadi. 

Saran 

Potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seorang anak terbentuk pada 

rentang anak usia dini. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini untuk giat 

menanamkan nilai-nilai karakter yang baik, misalnya karakter peduli lingkungan. 

2. Perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif terkait pendidikan 

karakter peduli lingkungan terhadap anak sejak usia dini. 

3. Pendidikan karakter peduli lingkungan sebaiknya dilakukan secara kontinyu di 

setiap jenjang pendidikan. 
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