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Abstrak 

Kebakaran puluhan hektar lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau kembali terjadi pada 

akhir Juli 2016 yang mengakibatkan kenaikan suhu di wilayah tersebut karena 

meningkatnya kadar CO2 dan berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati di 

lingkungan sekitar. Kebakaran tersebut merupakan aktifitas yang sengaja dilakukan oleh 

masyarakat dengan tujuan untuk membuka lahan baru yang dinilai lebih efektif dan efisien. 

Hal itu merupakan bukti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lahan yang 

ramah lingkungan dengan dilatar belakangi oleh minimnya atau tidak adanya pendidikan 

lingkungan kepada masyarakat sekitar. Sebagai akibatnya masyarakat cenderung bertingkah 

laku tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak memperdulikan dampak yang akan terjadi 

dalam jangka waktu yang panjang. Faktor ekonomi juga diduga sebagai penyumbang 

tingkah laku masyarakat yang tidak memperdulikan lingkungan tersebut. Pendidikan 

lingkungan hidup merupakan proses untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap 

lingkungan dan segala permasalahan yang berkaitan dengannya. Ketika masyarakat sudah 

memiliki pengetahuan dan komitmen untuk bekerja sama baik secara personal ataupun 

golongan maka permasalahan yang timbul saat ini dapat diatasi dan dapat mencegah 

timbulnya permasalahn baru. Penanaman karakter peduli lingkungan bisa dilakukan melalui 

tri-pusat pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari; 1) 

pendidikan di lingkungan keluarga, 2) pendidikan di sekolah, dan 3) pendidikan di 

masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan lingkungan penting untuk di tanamkan kepada 

setiap individu sejak usia dini yang tidak hanya sebatas di lingkungan sekolah saja, namun 

juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya pendidikan lingkungan 

tersebut diharapakan dapat tertanam jiwa peduli lingkungan dan akan memberikan suatu 

dampak positif terhadap cara pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan khususnya 

di Pelalawan, Riau. 

Kata kunci: Pendidikan Lingkungan, Tri-Pusat Pendidikan, Lahan Gambut, Kebakaran 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang diperkirakan memiliki lahan 

gambut yang paling luas. Data menyebutkan pada tahun 2003 luas lahan gambut di 

Indonesia sekitar 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8% dari luas daerah daratannya 

(Wahyunto, et al. 2003). Namun Wahyunto et al (2011) menyebutkan bahwa luas lahan 

gambut di Indonesia berkisar antara 14.9 Juta ha (Agus, F. et al.  2015). Dengan 7,2 juta 

hektar atau sekitar 35%-nya kawasan lahan gambut terdapat di Pulau Sumatera 
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(Wahyunto, et al. 2003). Salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki lahan 

gambut terluas ialah Provinsi Riau yaitu 4,044 Juta ha (sekitar 56,1% dari luas lahan 

gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan di Provinsi Riau) (Muslim dan Kurniawan, 

2008).  

Lahan gambut merupakan jenis lahan yang memiliki banyak kandungan bahan-

bahan organik (berkisar antara 12-15% C-Organik dengan ketebalan minimal 50 cm) 

yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sedang dan/atau telah membusuk dan 

mengalami proses dekomposisi atau perombakan (Adinugroho, W. C. et al. 2005). 

Gambut dapat dikelompokkan ke dalam tipe fibrik, hemik, dan saprik berdasarkan 

tingkatan dekomposisinya. Di kawasan ekosistem gambut yang masih alami, hutan 

gambut berfungsi sebagai penyimpan (sink) dan penambat karbon (C) atau sering 

disebut Squestration (Agus, F. et al. 2015). Selain itu, lahan gambut juga memiliki 

fungsi sebagai lokasi pelestarian sumberdaya air (aquifer), peredam banjir, pencegah 

intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan/ keanekaragaman hayati (Wahyunto, et 

al. 2003), habitat flora (tanaman) dan fauna (ikan, burung, satwa liar dan sebagainya), 

sebagai bahan baku briket arang maupun media tumbuh tanaman (Adinugroho, W. C. et 

al. 2005).  

Jika dibiarkan secara alami, lahan gambut kurang memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi, tetapi memiliki nilai fungsi ekologis yang sangat penting. Namun pada saat ini 

banyak lahan gambut alami yang dialih fungsikan sebagai lahan pertanian, perkebunan 

bahkan pemukiman, yang sering disebut dengan istilah alih fungsi lahan. Alih fungsi 

lahan rawa gambut yang dibuka dan dipersiapkan secara besar-besaran dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan komponen lapisan gambut (subsiden) yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pengeringan lahan gambut yang intensif (Nurhayati, A. D. et 

al. 2010). 

Di Provinsi Riau, selama 2002-2007 seluas 332,342 hektar hutan gambut telah 

dialih fugsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, dengan perincian 40% merupakan 

lahan gambut dalam dan 34% sangat dalam (Analisis data jikalahari, 2008). Telah 

banyak diketahui bahwa pembukaan lahan dan penyiapan alih fungsi lahan gambut 

menjadi suatu bentuk lainnya banyak dikaitkan dengan proses pembakaran, dengan 

memanfaatkan api sebagai alat pembersih lahan. Hal tersebut dilakukan karena dinilai 

paling efektif dan paling efisien (Nurhayati, A. D. et al. 2010). Oleh karena itu, 
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penyiapan lahan perkebunan dan pertanian yang kurang ramah lingkungan masih sering 

menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau termasuk 

didalamnya Kabupaten Pelalawan. 

Pembakaran hutan dengan manusia sebagai faktor utama yang terjadi di Provinsi 

Riau memiliki berbagai motif dan tujuan. Beberapa penyebab kebakaran yang 

disebabkan oleh faktor manusia dapat dirincikan sebagai berikut: a) konversi lahan, b) 

pembakaran vegetasi, c) aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya, d) pembuatan kanal-

kanal/ saluran-saluran di lahan gambut, e) penguasaan lahan (Adinugroho, W. C. at all. 

2005). Dengan alasan ekonomi, kegiatan pembakaran lahan dapat dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat atau bahkan perusahaan. Kedua belah pihak tersebut memiliki 

tujuan untuk mendapatkan lahan sebagai kawasan budidaya tanaman kehutanan atau 

perkebunan. Namun, ada juga tujuan lain seperti pembukaan lahan untuk diperjual 

belikan. Dengan asumsi semakin luas lahan yang akan dibuka, semakin besar pula 

keuntungan ekonomi yang akan diperoleh, tetapi proses pembukaan lahan dilakukan 

dengan cara yang tidak ramah lingkungan, yaitu dengan proses pembakaran, sehingga 

menyebabkan semakin luasnya pembakaran lahan yang berlangsung dalam sekala yang 

luas sampai tak terkendali (Muslim dan Kurniawan, Susanto. 2008).  

Kebakaran hutan/lahan gambut secara besar-besaran memiliki dampak yang 

nyata dan dapat menyebabkan degradasi/rusaknya lingkungan (penurunan kualitas fisik 

gambut dan perubahan sifat kimia gambut) hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian 

yang telah dilakukan di lahan milik masyarakat desa Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, 

Riau (Saharjo, 2003) yang menunjukkan adanya kerusakan dengan ketebalan 15,44-

23,87 cm pada tipe gambut saprik, 6,0-12,60 cm pada gambut tipe hemik dan pada tipe 

gambut fibrik tidak ditemukan terbakar. Gangguan lainnya yaitu gangguan terhadap 

kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta hancurnya sosial ekonomi 

masyarakat sekitar.  

Hal tersebut di atas adalah fakta tentang kondisi terkini tentang masalah yang 

ada di Kabupaten Pelalawan, Riau. Banyak kebakaran hutan yang terjadi disebabkan 

karena tingkah laku manusia yang tidak memiliki sikap tentang pendidikan lingkungan 

sama sekali. Faktor ekonomi telah membutakan mata hati mereka untuk tega merusak 

ekosistem hutan demi untuk keuntungan mereka pribadi. Hal ini tentu saja sunggu 

sangat menyayat hati, karena mengingat pentingnya fungsi hutan bagi penyokong 
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kehidupan manusia. Pengetahuan mereka yang sangat rendah terhadap pengelolaan 

lahan atau kawasan pertanian yang ramah lingkungan nyaris tidak terlihat sama sekali. 

Pendidikan tentu saja menjadi sektor yang seharusnya diperbaiki untuk menciptakan 

generasi yang peduli lingkungan. Dengan melalui pedidikan seumur hidup juga akan 

dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk sadar betapa pentingnya lingkungan 

bagi kehidupan. 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional UU No 20 tahun 2003 menyebutkan 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendasar dalam siklus 

kehidupan manusia. Pendidikan pada manusia terjadi mulai ia lahir sampai akhir hayat 

(long life education). Pendidikan adalah suatu proses transfer of knowledge 

(penyampaian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang dilakukan oleh guru kepada 

anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir kita dari 

cara berpikir tradisional dan sempit ke cara berpikir ilmiah (modern). 

Banyak sekali istilah pendidikan yang tidak hanya kita terjemahkan sebagai 

pendidikan untuk mencerdaskan ranah pengetahuan (kognitif) belaka, akan tetapi 

pendidikan akhlak atau tingkah laku. Pendidikan akhlak atau kita sebut sebagai 

pendidikan yang termasuk ke dalam ranah afektif sangat penting untuk menjadi 

perhatian. Moral akan mendasari baik atau buruknya perilaku manusia, sehingga 

manusia yang berakhlak akan berperilaku baik sesuai dengan sebagaimana mestinya. 

Salah satu bidang pendidikan yang menjadi fokus perhatian dalam makalah ini adalah 

pendidikan lingkungan. 

Pendidikan lingkungan memiliki definisi sebagai suatu proses yang bertujuan 

untuk membentuk nilai, perilaku, dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan hidup. 

Pendidikan lingkungan akan lebih bermakna apabila di sekitar lingkungan pembelajar 

dekat dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu lingkungan yang seharusnya dijaga 

kelestarian dan keberlangsungannya. Pendidikan lingkungan hidup seharusnya 

berdasarkan pada pengalaman langsung bersentuhan dengan alam sekitar sehingga 

nantinya diharpakan bahwa pengalaman langsung tersebut dapat membentuk perilaku, 
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nilai, dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan hidup yang ada di sekitar 

(Surakusumah, 2016). 

Selama ini pendidikan lingkungan hidup di Indonesia masih dikatakan sangat 

kurang sekali, bahkan pada jalur pendidikan formal-pun, masih banyak sekolah-sekolah 

yang ada di negeri ini baik itu tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan 

tinggi yang belum menerapkannya. Hal itu ditandai dengan sedikitnya sekolah yang 

mengadakan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup di dalam kurikulum mereka. 

Apalagi jika kita lihat dari segi pendidikan nor-formal, nyaris nihil atau kita tidak 

menemukan sama sekali pendidikan lingkunga di luar pendidikan formal (sekolah). 

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas diperlukan kerja sama dari 

semua pihak secara terintegrasi dan selaras. Pihak yang sangat berperan dalam 

menyukseskan tujuan pendidikan adalah keluarga, sekolah, maupun masyarakat di 

dalamnya yang biasa dikenal dengan istilah Tri Pusat Pendidikan. Tiga badan tersebut 

memiliki sifat, fungsi, serta peran masing-masing yang mana sangat berpengaruh 

terhadap pendidikan. Tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat yang bertanggung 

jawab terhadap terselenggaranya pendidikan terhadap anak yaitu, keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Tri pusat pendidikan merupakan teori pendidikan yang dipelopori oleh Ki 

Hadjar Dewantara. 

Keluarga merupakan lembaga sosial yang terbentuk setelah adannya 

perkawinan. Pendidikan keluarga merupaka pendidikan yang pertama dan utama yang 

terjadi secara alamiah dan wajar. Keluarga menjadi pendidikan yang pertama karena 

anak pertama kali mempelajari tentang dirinya dan benda-benda disekitarnya di dalam 

keluarga, dan keluarga menjadi pendidikan yang utama karena di dalam keluarga dapat 

di bentuk sebuah pondasi untuk membanguarakter anak. 

Keluarga merupakan tempat dimana anak menjalani tahapan-tahapan 

perkembangannya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tahap 

dewasa. Di dalam keluarga, Ayah dan Ibu memiliki tugas pokok masing-masing dalam 

mendidik anak dan adanya kolaborasi yang baik diantara mereka akan membentuk 

generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ayah dan Ibu menjadi teladan bagi anak, 

sehingga harus memberikan contoh yang baik dalam hal ucapan ataupun tindakan. 

Adanya contoh yang baik akan membentuk karakter yang baik dalam diri ini anak, 

begitu juga sebaliknya. 
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Pendidikan keluarga menurut Mansur dalam Syahran Jailani (2014: 248) 

mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai positif bagi 

tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Sedangkan Hasan 

Annahlawi dalam Syahran Jailani (2014: 248) memberi batasan terhadap pengertian 

pendidikan keluarga sebagai usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang 

yang diberi tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai, akhlak, keteladanan dan 

kefitrahan 

Fungsi keluarga menurut Abdullah dalam Syahril Jailani (2014: 249) sebagai 

pendidikan budi pekerti, sosial, kewarganegaraan, pembentukan kebiasaan dan 

pendidikan intelektual anak. Mollehnhaur dalam Abdullah dalam (Syahril Jailani, 2014: 

249) membagi tiga fungsi keluarga dalam pendidikan anak, yaitu: a) fungsi kuantitatif, 

ialah menyediakan bagi pembentukan perilaku dasar, artinya keluarga tidak hanya 

menyediakan kebutuhan dasar fisik anak, berupa pakaian, makanan dan minuman, serta 

tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, keluarga dituntut untuk menyediakan dan 

memfasilitasi ketersediaan dasar-dasar kebaikan, berupa perilaku, etika, sopan santun 

dan pembentukan karakter anak yang santun dan berakhlak baik sebagai fitrah manusia 

yang hakiki, b) fungsi-fungsi selektif, yaitu menyaring pengalaman anak dan 

ketidaksamaan posisi kemasyarakatan karena lingkungan belajar. Artinya pendidikan 

keluarga berfungsi sekaligus memerankan diri sebagai fungsi kontrol pengawasan 

terhadap diri anak akan berbagai informasi yang diterima anak, dan c) fungsi pedagogis, 

yaitu mewariskan nilai-nilai dan norma-norma. Artinya pendidikan keluarga berfungsi 

memberikan warisan nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek kepribadian anak. Tugas 

akhir pendidikan keluarga tercermin dari sikap, perilaku dan kepribadian (personality) 

anak dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal sesuai yang 

tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Sekolah dapat meningkatkan pola pikir anak, dan menjadi tempat bagi anak 

untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. 

Menurut Sukmadinata dalam Sitoresmi (2015: 6) “lingkungan sekolah 

memegang perananan penting bagi perkembangan belajar para siswanya”. Sedangkan 

menurut Sabdulloh dalam Sitoresmi (2015: 6) bahwa: Sekolah merupakan lingkungan 
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pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang 

ketat seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan 

formal dan sekolah adalah lembaga khusus, suatu wahana, suatu tempat untuk 

menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejalan dengan pendapat Dalyono dalam 

Sitoresmi (2015: 6) bahwa, keadaan sekolah tempat turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah, pelaksanaan tata 

tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi keberhasilan anak. 

Lingkungan sekolah menjadi tempat kedua setelah keluarga dalam membentuk 

karakter anak. Di sekolah anak berinteraksi dengan teman-teman yang sebaya juga 

dengan teman-teman yang memiliki usia lebih tua ataupun lebih muda. Menurut 

Hasbullah dalam Sitoresmi (2015: 7-8) , fungsi lingkungan sekolah ada tujuh yaitu: a) 

mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan, b) mengembangkan 

pribadi anak didik secara menyeluruh, menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan 

pendidikan kecerdasan, c) spesialisasi Semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas 

kemasyarakatan dan lembaga sdosial, sekolah juga sebagai lembaga sosial yang 

spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, d) efesiensi Terdapatnya 

sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan 

pengajaran maka pelaksana pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih 

efisien, e) sosialisasi Sekolah membantu perkembangan individu menjadi makhluk 

sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di masyarakat, f) konservasi dan 

transmisi kultural Ketika masih berada di keluarga, kehidupan anak selalu 

menggantungkan diri pada orang tua, maka ketika memasuki sekolah ia mendapat 

kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan 

sebelum ke masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

lingkungan sekolah adalah membantu menumbuhkembangkan budi pekerti yang baik 

dalam diri anak. 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang secara relatif mandiri, hidup 

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu tertentu, memiliki 

kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok 

tersebut (Horton dan Hunt dalam Rehasti Dya Rahayu dan Winati Wigna, 2011: 5)  
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Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan 

sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak 

untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari 

pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya 

lebih luas. Ketika lingkungan ini baik maka besar peluang bagi anak untuk tumbuh 

menjadi pindividu yang baik, begitupun sebaliknya. Namun tidak ada jaminan untuk itu, 

sehingga perlu ditinjau kembali bagaimana pola asuh yang didapat anak dalam 

lingkungan keluarga, karena hal tersebut menjadi pondasi dalam pembentukan 

karakternya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa kondisi lingkungan di kawasan lahan/ 

hutan rawa gambut yang berada di daerah Kabupaten Pelalawan, Riau perlu 

diperhatinkan. Banyak masyarakat sekitar maupun pihak perusahaan yang melakukan 

pembakaran terhadap hutan gambut yang ada di daerah tersebut sehingga menjadi 

pemicu timbulnya masalah lingkungan dan berbagai aspek lainnya. Hal tersebut cukup 

untuk menjadi bukti bahwa rendahnya pengetahuan mereka tentang arti pentingnya 

lingkungan terhadap kehidupan, yang salah satu penyebabnya yaitu rendahnya tingkat 

pemahaman terhadap pendidikan lingkungan. 

Pendidikan lingkungan harusnya diberikan kepada masyarakat dengan tidak 

hanya melibatkan aspek sekolah (pendidikan formal) saja, akan tetapi juga melibatkan 

lingkungan keluarga dan masyarakat yang dikenal dengan tri-pusat pendidikan. Dengan 

integrasi antara pendidikan lingkungan dengan menggunakan pendekatan tri-pusat 

pendidikan tersebut diharapkan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya lingkungan yaitu dengan cara mengolah lahan tanah gambut dengan bijak. 

Apalagi masyarakat sudah mendapat pendidikan lingkungan hidup yang melibatkan 

berbagai lingkungan yang ada di sekitar mereka, maka diharapkan nilai, perilaku, dan 

kebiasaan masyarakat akan kesadaran lingkungan akan meningkat sehingga tidak akan 

terjadi lagi perilaku yang tidak memperdulikan lingkungan dengan cara membuka lahan 

baru dengan cara membakar hutan. 

Pembahasan 

Masalah yang terdapat di lingkungan sekitar disebabkan karena 

ketidakmampuan untuk mengembangkan sistem nilai sosial maupun gaya hidup yang 

membuat kita tidak selaras dengan lingkungan. Membangun manusia yang sadar 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
333 

terhadap nilai sosial lingkungan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk 

dilakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk dicapai. Oleh karena itu salah satu 

alternatif yang bisa digunakan untuk membangun nilai dan gaya hidup manusia yang 

peduli lingkungan yaitu melalui pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Tujuan jangka panjang dari pendidikan lingkungan hidup adalah mengembangkan 

warga negara yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan biofisik dan masalahnya 

yang berkaitan, menumbuhkan kesadaran agar terlibat secara efektif dalam tindakan 

menuju pembangunan masa depan yang lebih baik, dapat dihuni dan membangkitkan 

motivasi untuk mengerjakannya (James, S. A. & Stapp, W.B. 1974). 

Untuk mencapai tujuan jangka panjang dari pendidikan lingkungan yang 

dimaksud, pendekatan tri-pusat pendidikan yang terintegrasi dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat akan lebih mampu menghadirkan lingkungan kepada 

setiap individu sehingga proses jalannya pendidikan akan lebih bermakna. Selain itu, 

integraasi antara ketiganya akan membawa dampak yang lebih lama dan lebih 

bermakna. Sehingga dimanapun dan kapanpun ia berada, ia akan selalu melakukan 

suatu proses belajar. Belajar yang tidak hanya sebatas di sekolah pada jam-jam sekolah, 

akan tetapi belajar seumur hiup (lifelong learning). 

Dalam proses belajar yang menyeluruh, lingkungan pendidikan khususnya 

keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi anak. Keluarga sering 

disebut sebagai “the first school” yang memiliki arti bahwa di lingkungan anak pertama 

kali belajar tentang pendidikan budi pekerti. Penanaman budi pekerti terhadap anak di 

lingkungan keluarga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu menjalankan sifat-sifat yang 

terpuji dan menjauhi segala sifat-sifat yang tercela. Penanaman budi pekerti pada anak 

di lingkungan keluarga akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sikap 

dan prilaku anak. Bentuk penanaman budi pekerti dari orang tua kepada anak yang 

paling efektif adalah dengan cara memberi teladan yang baik secara langsung (Aeni, 

2010). 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang ada di dalam masyarakat yang 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan yang ada di dalam keuarga sangatlah erat 

sehingga ikatan kekeluargaan akan sangat mempengaruhi pembentukan sifat dan 

karakter dari anak. Ikatan tersebut akhirnya dapat memberikan sumbangan bagi 

terbentuknya sifat anak melalui pendidikan yang ada di dalam keluarga. Sumbangan 
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ikatan dalam keluarga terhadap pendidikan anak adalah dengan ikatan kekeluargaan 

akan melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri sebagai seorang pribadi. 

Kemudian selain itu juga sikap orang tua terhadap anak akan sangat mempengaruhi 

perkembangan anak. Anak secara langsung akan belajar dari orang tua mengenai cara 

menjalani dan menyikapi hidup. Sehingga dalam hal ini pendidikan di lingkungan 

keluarga sangat menentukan sifat atau karakter anak di masa yang akan datang. 

Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan lingkungan kedalam 

lingkungan keluarga? Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan di lingkungan 

keluarga untuk mendidik anak agar memiliki sikap sadar dan peduli terhadap 

lingkungan. Orang tua adalah pemegang otoritas tertinggi di dalam keluarga. Kesadaran 

lingkungan, paling utama dan pertama harus dimulai dari orang tua. Orang tua harus 

sadar terlebih dahulu akan pentingya sikap peduli lingkungan dan bagaimana cara 

mewujudkan hal tersebut di dalam lingkungan keluarga. Orang tua bisa diberikan 

penyuluhan atau pelatihan tentang pentingya sikap peduli terhadap lingkungan, 

khususnya penyuluhan atau pelatihan tentang bagaimana cara mengolah lahan yang baik 

dan benar sesuai dengan etika dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem 

sekitar. Sehingga dengan penyuluhan atau pelatihan tersebut, maka pemahaman orang 

tua akan sikap peduli lingkungan akan meningkat (Rio, 2014).  

Pemahaman akan sikap sadar lingkungan tersebut tidak hanya sebatas 

pengetahuan dan teori belaka, akan tetapi orang tua harus memberikan contoh terhadap 

anak untuk meerapkan pengetahuan tentang sadar lingkungan tersebut ke dalam bentuk/ 

aksi yang nyata, yang secara langsung anak dapat mengamati dan menirunya. 

Menumbuhkan sikap peduli pada anak dengan memberikan teladan merupakan cara 

yang efektif dilakukan karena anak cenderung meniru apa yang dilihat dan didengarnya. 

Penanaman sikap awal dalam bentuk karakter peduli lingkungan dan 

pembiasaan berprilaku ramah lingkungan tidak hanya sebatas dilakukan dalam 

lingkungan pendidikan keluarga saja, namun juga perlu dibentuk dukungan yang 

terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh Sukmadinata 

dalam Sitoresmi (2015: 6) bahwa “lingkungan sekolah memegang perananan penting 

bagi perkembangan belajar para siswanya”. Oleh karena itu, penerapan kurikulum yang 

memberikan ruang untuk pendidikan lingkungan melalui sekolah penting untuk 

dilakukan. Dengan adanya pendidikan lingkungan di setiap jenjang pendidikan formal, 
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maka akan lebih memperkuat pemahaman siswa sebagai seorang individu yang lebih 

memahami keadaan lingkungan di sekitarnya. Sehingga akan menumbuhkan sikap dan 

prilaku yang ramah lingkungan.  

Hasbullah dalam Sitoresmi (2015: 7-8) juga menyampaikan bahwa fungsi 

lingkungan sekolah ada tujuh yaitu: a) mengembangkan kecerdasan pikiran dan 

memberikan pengetahuan, b) mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh, 

menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan, c) spesialisasi 

(semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial, 

sekolah juga sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran), d) efesiensi terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang 

berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran maka pelaksana pendidikan dan 

pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien, e) sosialisasi, (sekolah membantu 

perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik 

di masyarakat), f) konservasi dan transmisi kultural (ketika masih berada di keluarga, 

kehidupan anak selalu menggantungkan diri pada orang tua, maka ketika memasuki 

sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab 

sebagai persiapan sebelum ke masyarakat). 

Dari pendapat Hasbulllah di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah 

lingkungan sosial yang lebih besar dari keluarga yang mana anak akan melakukan 

aktualisasi dirinya. Di lingkungan sekolah, tidak seperti lingkungan keluarga, anak akan 

bertemu dan berinteraksi dengan banyak sekali teman, baik sebaya, di bawah usianya 

atau di atas usianya. Pengaruh yang diberikan oleh teman sebaya sangatlah besar dalam 

membentuk jati diri dan karakter anak. Jika di lingkungan keluarga anak sudah 

mendapatkan didikan yang mantap dari kedua orang tuanya, sikapnya sudah terbentuk 

khususnya sikap tentang peduli dan sadar terhadap lingkungan sekitar, karena sekolah 

adalah tempat aktualisasi dari apa yang sudah ia dapatkan di lingkungan keluarga. Ia 

tidak akan mudah terpengaruh oleh pengaruh teman sebaya, akan tetapi ia bisa 

memberikan pengaruh yang positif terhadap teman-teman lain yang belum atau kurang 

memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu pengaruh teman sebaya dalam 

pendidikan sangat memberikan dampak terhadap pembentukan karakter anak. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal harus mengupayakan terbentuknya komunitas-

komunitas anak yang peduli terhadap lingkungan. 
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Apabila kita melihat kondisi anak-anak jaman sekarang khususnya yang berada 

di daerah perkotaan, mereka cenderung memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk 

berinteraksi dengan ligkungan hidup. Anak-anak seolah memandang lingkungan hidup 

sebagai objek yang tidak memiliki arti penting bagi kehiduan mereka. Sedangkan yang 

berada di daerah Pelalawan, meskipun anak sudah banyak berinteraksi dengan 

lingkungan tetapi itu memberikan dampak yang tidak sejalan denga tingkat kesadaran 

mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan bukanlah tempat untuk 

diekploitasi, akan tetapi perlu ditanamkan kepada anak-anak bahwa kita sangat 

bergantung pada lingkungan. Jika lingkungan dieklploitasi sehingga menimbulkan 

kerusakan, maka dampaknya akan sangat berimbas terhadap masyrakat sekitar. Peran 

guru di sekolah dalam hal ini tertuju pada cara yang harus dilakukan agar siswa 

memiliki sikap sadar lingkungan dengan membawa mereka lebih dekat dalam melihat 

alam sekitar. Menyuruh mereka untuk mendengarkan suara tangisan alam yang telah 

rusak karena ulah manusia dan mendeskripskan dampaknya bagi kita. Dengan mengajak 

anak untuk berpikiran seperti itu maka akan meningkatkan tingkat kepekaan anak 

terhadap lingkungan yang secara tidak langsung anak belajar untuk memunculkan rasa 

peduli dan sadar terhadap lingkungan sekitar. 

Cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

lingkungan di sekolah adalah dengan menciptakan sekolah yang berwawasan 

lingkungan khususnya daerah Pelalawan. Sekolah berwawasan lingkungan merupakan 

sebutan bagi sekolah yang menjadikan pendidikan lingkungan merupakan salah satu 

misi atau cara dalam mencapai tujuan sekolah. Program pendidikan lingkungan tersebut 

akan memberikan atmosfir dan suasana di sekolah layaknya berada di alam sekitar 

sehingga setiap saat ketika siswa berada dalam lingkungan sekolah, maka siswa tersebut 

selalu bersentuhan dengan program ini. Sehingga pendidikan lingkungan hidup sudah 

terintegrasi ke dalam program sekolah (Surakusumah, 2016). 

Siswa setiap saat akan selalu bersentuhan dengan pendidikan lingkungan ketika 

di kelas, pada saat kegiatan ekstrakurikuler dan pada saat istirahat. Diharapkan dengan 

terintegrasinya pendidikan lingkungan hidup ini kedalam program sekolah akan terjadi 

proses pembiasaan sehingga diharapkan adanya suatu pengembangan perilaku dan sikap 

siswa untuk menghargai, mencintai dan memelihara lingkungan hidup yang dibawa 

menjadi kebiasaan sehari-hari. 
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Selanjutnya pusat pendidikan yang tergabung dalam tri-pusat pendidikan bagi 

pembentukan sikap peduli lingkungan disini adalah di lingkungan masyarakat. Istilah 

masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang secara bersama-sama hidup 

di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup 

sebagai kesatuan/ kelompok. Dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat (PSM) 

memang sangat erat dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. 

Karena masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap tempat berlangsungnya 

aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Karena itu apa yang akan diberikan 

kepada anak sebagai generasi penerus harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntunan 

masyarakat di mana kegiatan pendidikan tersebut berlangsung. 

Masyarakat merupakan lingkungan sosial yang terbesar. Di dalam masyarakat 

akan banyak sekali ditemukan pemikiran-pemikiran, tingkah laku dan sikap yang sangat 

beraneka ragam dalam rangka memandang lingungan hidup. Masyarakat akan menjadi 

tempat untuk mengaktualisasikan apa yang sudah didapatkan di lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah. Segala sesuatu yang sudah didapatkan di lingkungan keluarga 

dan sekolah akan berkembang dan dirasakan manfaatnya di masyarakat. Menumbuhkan 

rasa peduli dan sadar lingkungan di masyarakat amatlah sulit karena di lingkungan 

masyarakat sangatlah kompleks. Rasa peduli lingkungan dapat diciptakan dari 

membentuk lembaga-lembaga swadaya kecil yang peduli terhadap lingkungan. 

Oleh karena itu, tri-pusat pendidikan yang diintegrasikan dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat penting adanya. Dalam hal ini, pembentukan kelompok/ 

himpunan wali murid di sekolah-sekolah yang ada di daerah Kabupaten Pelalawan Riau 

dapat menjadi salah satu solusinya. Karena dengan adanya wadah/ perhimpunan wali 

murid dapat mempermudah adanya integrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat 

untuk menanamkan karakter peduli lingkungan melalui pendidikan lingkungan yang 

berkelanjutan sejak usia dini. Sehingga, pembangunan karakter yang dilakukan secara 

berkelanjutan dan terprogram dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

lingkungan yang ada di Kabupaten Pelalawan Riau. Dan harapannya, adanya 

pendidikan lingkungan tersebut akan mempermudah sosialisasi pemerintah daerah dan 

segala komponen yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan Riau tentang pentingnya 

pengolahan lahan/ hutan rawa gambut dengan cara yang lebih ramah lingkungan bukan 

dengan cara membakar hutan. 
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Penutup 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembentukan dan peningkatan kesadaran masyarakat daerah Pelalawan Riau 

khususnyadalam aktivitas mengolah lahan gambut yang berwawasan lingkungan dan 

tidak merusak dapat dengan memberikan pendidikan lingkungan yang diintegrasikan 

menggunanakan tri-pusat pendidikan, yang terdiri dari lingkungan keuarga, sekolah, dan 

masyarakat. Peningkatan kesadaran lingkungan di keluarga dilakukan dengan cara 

mendidikan anak sedinin mungkin dan menanamkan nilai-nilai yang benar yang 

berkaitan dengan lingkungan. Kampanye kepada orang tua akan pentingnya kesadaran 

lingkungan dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap mereka dan 

menghimbau memberikan teladan yang baik berkaitan dengan pembentukan sikap 

peduli lingkungan. Di lingkungan sekolah dilakukan dengan cara memasukkan 

kurikulum pendidikan lingkungan hidup ke dalam program sekolah, memaksimalkan 

pengaruh teman sebaya terhadap pebentukan sikap dan karakter anak yang memiliki 

rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, dan lebih banyak mengajak anak untuk 

mengamati lingkungan sekitar yang sudah rusak kemudian mengajak mereka berpikir 

tentang dampaknya yang akan kita rasakan apabila kita tidak perduli terhadap 

lingkungan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membentuk sekolah yang 

berwawasan lingkungan, yang memasukkan program pendidikan lingkungan ke dalam 

misi sekolah. Di lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara membentuk lembaga-

lembaga swadaya yang memiliki program untuk mengolah lahan gambut yang 

berwawasan lingkungan dan tidak merusak lingkungan yang mana program tersebut 

juga harus mendatangkan keuntungan bagi masyarakat yang mengikutinya. 

 

 

Saran 

Pendidikan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pelalawan Riau hendaknya 

di laksanakan secara terprogram dengan mengintegrasikan tri-pusat pendidikan yang 

terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlu adanya pengintegrasian tri-pusat 

pendidikan sehingga memperbaiki mindseet setiap individu dan/atau masyarakat yang 

ada di Kabupaten Pelalawan Riau. Perlu adanya penggagas suatu wadah yang dapat 
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memfasilitasi terciptanya pendidikan lingkungan hidup yang mengintegrasikan peranan 

tri-pusat pendidikan dengan memiliki program-program yang terstruktur dan 

terorganisir, contohnya: pembentukan persatuan wali murid di sekolah-sekolah. Perlu 

ditanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan yang terprogram sejak usia dini 

diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pengelolahan lingkungan di wilayah 

Kabupaten Pelalawan Riau menjadi lebih baik dan meredam maraknya kasus 

pembukaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian dengan memanfaatkan api sebagai alat 

utama. Agar tercipta lingkungan yang lebih dehat dan lebih baik kualitasnya. 
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