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Abstrak 

Pendidikan lingkungan formal yang diajarkan oleh guru kepada siswa di sekolah salah 

satunya bertujuan untuk membentuk sikap peduli lingkungan pada siswa. Berbagai materi 

pendidikan lingkungan formal mengajarkan cara kepada siswa untuk menangani 

permasalahan lingkungan di sekitar siswa. Namun tidak semua permasalahan lingkungan 

dapat diselesaikan melalui pendidikan lingkungan formal sehingga diperlukan alternatif 

untuk mengatasinya. Alternatif tersebut yaitu pendidikan lingkungan nonformal yang 

diajarkan organisasi/komunitas peduli lingkungan. Komponen-komponen pendidikan 

nonformal yang lebih fleksibel dan inovatif membantu menyelesaikan permasalahan yang 

tidak dapat diselesaikan di sekolah. Artikel ini merupakan studi literatur yang akan 

menjelaskan mengenai peran pendidikan lingkungan nonformal yang diajarkan 

organisasi/komunitas peduli lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang 

tidak dapat diselesaikan melalui pendidikan lingkungan formal. Dengan adanya pendidikan 

nonformal yang diajarkan organisasi/komunitas peduli lingkungan akan meningkatkan 

sikap peduli lingkungan pada siswa. 

Kata kunci: pendidikan lingkungan nonformal, sikap peduli lingkungan 

Pendahuluan 

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari  lingkungannya, baik lingkungan 

alam maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya pengelolaan 

dan perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup yang didiami oleh manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Upaya tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 yaitu tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia dan mahluk hidup lainnya. Perlunya pemahaman akan pentingnya lingkungan 

hidup bagi manusia dapat diajarkan melalui pendidikan lingkungan hidup.  

Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi 

manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan 

mailto:ria.f.hadi@gmail.com


Ria Fitriyani Hadi, Rizqa Devi Anazifa – Pendidikan Lingkungan Nonformal.... 

 
648 

segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama , baik 

secara individu maupun secara kolektif , untuk dapat memecahkan berbagai masalah 

lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru (UNESCO, Deklarasi 

Tbilisi, 1977). Berdasarkan definisi, pendidikan lingkungan merupakan suatu proses 

yang bertujuan membentuk perilaku, nilai dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan 

hidup. Dengan definisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan lingkungan 

hidup harus diberikan sejak dini kepada anak-anak kita, dan yang paling penting 

pendidikan lingkungan hidup harus berdasarkan pengalaman langsung bersentuhan 

dengan lingkungan hidup sehingga diharapkan pengalaman langsung tersebut dapat 

membentuk perilaku, nilai dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan (Wahyu 

Surakusumah, 2012).  

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) merupakan upaya mengubah perilaku dan 

sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai 

lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan 

masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan 

untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Pendidikan lingkungan 

hidup mempelajari permasalahan lingkungan khususnya masalah dan pengelolaan 

pencemaran, kerusakan lingkungan serta sumber daya dan konservasi (Tim MKU PLH, 

2014). Diharapkan dengan pelaksanaan program secara konsisten ada proses 

pembiasaan bagi siswa dan diharapkan bersamaan dengan proses tesebut dapat 

meningkatkan dan terjadi akselerasi perubahan sikap kepedulian siswa terhdap 

lingkungan. 

Jalur dalam pendidikan terbagi menjadi jalur pendidikan formal, jalur 

pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal umumnya 

menunjuk pada pendidikan persekolahan. Kemudian pendidikan nonformal dan 

pendidikan informal merupakan pendidikan diluar sekolah dan bersifat fleksibel. 

Pendidikan nonformal dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus dan pelatihan di 

masyarakat, sedangkan pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga (Arif Rohman, 

221-223:2009). Jalur dalam pendidikan lingkungan juga terbagi menjadi jalur 
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pendidikan lingkungan formal, jalur pendidikan lingkungan nonformal dan jalur 

pendidikan informal. Pelaksanaannya juga dilakukan oleh sekolah, lembaga-lembaga 

luar sekolah dan keluarga, sesuai dengan jalurnya. Ketiganya memiliki peran yang 

penting dalam membentuk dan meningkatkan sikap peduli lingkungan pada diri siswa. 

Sikap peduli lingkungan pada siswa yang selalu diasah melalui berbagai kesempatan 

yaitu melalui pendidikan lingkungan formal, pendidikan lingkungan nonformal dan 

pendidikan lingkungan informal akan semakin menguatkan sikap peduli lingkungan 

pada siswa.  

Berbagai materi pendidikan lingkungan formal mengajarkan cara kepada siswa 

untuk menangani permasalahan lingkungan di sekitar siswa. Namun tidak semua 

permasalahan lingkungan dapat diselesaikan melalui pendidikan lingkungan formal 

sehingga diperlukan alternatif untuk mengatasinya. Alternatif tersebut yaitu pendidikan 

lingkungan nonformal yang diajarkan organisasi/komunitas peduli lingkungan. 

Komponen-komponen pendidikan nonformal yang lebih fleksibel dan inovatif 

membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di sekolah. 

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa pada satuan pendidikan 

formal belum memadai.  

Masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah “Apa peran pendidikan 

lingkungan nonformal yang diajarkan organisasi/komunitas peduli lingkungan dalam 

mengatasi permasalahan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan melalui pendidikan 

lingkungan formal?”. Kemudian tujuan dari artikel ini untuk menjelaskan peran 

pendidikan lingkungan nonformal yang diajarkan organisasi/komunitas peduli 

lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan 

melalui pendidikan lingkungan formal. Manfaat dari penulisan artikel ini adalah untuk 

menyampaikan informasi akan peranan pendidikan nonformal yang diajarkan oleh 

organisasi/komunitas peduli lingkungan untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan 

pada siswa. 
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Pembahasan 

Pendidikan Lingkungan Hidup 

Masalah lingkungan disebabkan karena ketidakmampuan mengembangkan 

sistem nilai sosial, gaya hidup dan lembaga yang tidak mampu membuat hidup kita 

selaras dengan lingkungan. Membangun gaya hidup dan sikap terhadap lingkungan agar 

hidup selaras dengan lingkungan bukan pekerjaan mudah dan bisa dilakukan dalam 

waktu singkat. Oleh karena itu jalur pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk 

membangun masyarakat yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan 

(Stapp, et al. dalam Yusuf Hilmi Adisendjaja,2012). Pendidikan Lingkungan Hidup 

(PLH) adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau siswa agar memiliki 

pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab 

tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia (Suko Pratomo, 2012).  

Murtilaksono et.al (Theresia Melania Sudarwati, 2012) mendefinisikan 

Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai "Efforts to change behaviors and attitudes of 

individuals to improve their knowledge,skills,and awareness of environmental values, 

isus, and problems and to motivate people to participate in efforts to preserve the 

environment for the present and future generation." Berbeda dengan Bakshi dan Naveh 

(1978) mendefinisikan “Environmental education is, like health,peace or sex education, 

a fielt of education that has to do with strong emotions on the side of the learners as 

well as the teachers” ( Theresia Melania Sudarwati, 2012).  

Menurut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter yang dikeluarkan oleh 

Puskurbuk, 2011, satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan 

melaksanakan nilai-nilai pembentukan karakter (sikap) melalui program operasional 

satuan pendidikan, hanya saja perlu diperkuat dengan nilai nilai karakter yang akan 

dikembangkan pada satuan pendidikan dari 19 nilai hasil kajian empirik (Pusat 

Kurikulum, 2009) yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

dan tanggung jawab. Yang menjadi masalah adalah dampak Pendidikan Lingkungan 

Hidup belum banyak dirasakan bagi lingkungan. Terbukti dari observasi sementara 

masih banyak ditemui siswa/lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang membuang 
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sampah tidak sesuai tempatnya baik di sekolah atau di jalanan, merokok di luar sekolah, 

meludah, dan kegiatan merusak lingkungan seperti corat coret di tembok, mereka lebih 

menyukai bersekolah dengan menggunakan kendaraan dibandingkan dengan kendaraan 

yang ramah lingkunan ( Theresia Melania Sudarwati, 2012). 

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan 

Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 

tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah sebuah kebijakan 

publik dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan suatu program atau serangkaian 

tindakan, taktik, dan strategi untuk mencapai sebuah tujuan yaitu untuk menanamkan 

nilai peduli lingkungan didasarkan pada usulan dari seseorang, kelompok atau 

pemerintah yang peduli lingkungan. Kebijakan publik tentang Pendidikan Lingkungan 

Hidup tersebut sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat dunia dan nasional akan 

pentingnya pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan mengenai lingkungan hidup 

yang perlu diberikan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan siswa pada 

semua satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.  

Prinsip Pendidikan Lingkungan Hidup antara lain : 1) Mempertimbangkan 

lingkungan sebagai suatu totalitas — alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial 

(ekonomi, politik, kultural, historis, moral, estetika); 2) Merupakan suatu proses yang 

berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada zaman pra sekolah, 

dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun nonformal; 3) Mempunyai 

pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan menarik/mengambil isi atau ciri 

spesifik dari masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan 

yang holistik dan perspektif yang seimbang ; 4) Meneliti (examine) issue lingkungan 

yang utama dari sudut pandang lokal, nasional, regional dan internasional, sehingga 

siswa dapat menerima insight mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis yang 

lain; 5) Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang 

potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya; 6) 

Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk 

mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan; 7) Secara eksplisit 

mempertimbangkan/memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan 

dan pertumbuhan; 8) Memampukan siswa untuk mempunyai peran dalam 

merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka 
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untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut; 9) 

Menghubungkan (relate) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk 

memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur 

muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan 

lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup; 10) Membantu siswa untuk 

menemukan (discover), gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan; 11) 

Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan 

kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan 

masalah; dan 12) Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning 

environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari 

lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan 

memberikan pengalaman secara langsung (first – hand experience) (UNESCO, 

Deklarasi Tbilisi, 1977). 

Secara global ada 5 tujuan pendidikan lingkungan yang disepakati usai 

pertemuan di Tbilisi 1977 oleh dunia internasional. Fien (Tim MKU PLH, 2014) 

mengemukakan kelima tujuan yaitu sebagai berikut : a) Bidang pengetahuan: membantu 

individu, kelompok dan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan 

mendapat pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga 

lingkungan yang berkelanjutan; b) Bidang kesadaran: membantu kelompok sosial dan 

individu untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara 

keseluruhan beserta isu-isu yang menyertainya, pertanyaan, dan permasalahan yang 

berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan; c) Bidang perilaku: membantu 

individu, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh serangkaian nilai perasaan 

peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan 

perlindungan lingkungan; d) Bidang ketrampilan: membantu individu, kelompok dan 

masyarakat untuk mendapatkan ketrampilan untuk megidentifikasi, mengantisipasi, 

mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan; dan e) Bidang partisipasi: 

memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu, kelompok dan masyarakat 

untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.  

Peran organisasi/lembaga pendidikan lingkungan di luar sekolah dapat melalui 

jalur pendidikan lingkungan nonformal. Pendidikan lingkungan pada siswa yang 

dilakukan di luar sekolah merupakan sebuah cara untuk melatih dan meningkatkan 
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sikap peduli lingkungan pada siswa di saat mereka berinteraksi langsung dengan 

lingkungan sekitarnya.  

Peran Pendidikan Lingkungan Nonformal 

Sesuai dengan definisi diatas maka pendidikan lingkungan nonformal dapat 

didefinisikan sebagai pendidikan mengenai lingkungan yang dilakukan oleh organisasi/ 

komunitas di luar sekolah. Program dalam pendidikan lingkungan nonformal bersifat 

fleksibel dan sesuai kebutuhan saat ini. Pendidikan  dilakukan secara teratur, dengan 

sadar dilakukan, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap¸ 

seperti pada pendidikan formal di sekolah. Karena pendidikan nonformal pada 

umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka pendidikan 

nonformal identik dengan pendidikan luar sekolah. 

Sasaran dari pendidikan lingkungan nonformal adalah semua lapisan 

masyarakat, termasuk siswa sekolah.  Pendidikan lingkungan nonformal dikatakan 

bersifat multi audiens, tidak saja ditinjau dari segi usia, tetapi juga karakteristik individu 

dan sosial seperti jenis kelamin dan gender, demografi, geografis, pekerjaan, latar 

pendidikan formal, dan sebagainya. Pendidikan lingkungan nonformal bertanggung 

jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan untuk pemenuhan kebutuhan belajar 

mengenai pengetahuan lingkungan sekitar dan cara-cara dalam mengelola serta 

melestarikannya. Sumber-sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran pada 

pendidikan lingkungan nonformal adalah sumber-sumber lokal di sekitar siswa. Dalam 

pendidikan lingkungan nonformal, siswa adalah pengambil inisiatif dan mengontrol 

kegiatan belajarnya.  

Masalah pendidikan dalam pendidikan lingkungan formal, menyebabkan 

pendidikan lingkungan nonformal mengambil peran untuk membantu pendidikan 

lingkungan formal dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana (Elisa 

Zakiyatur Rohmah,2014) mengemukakan peran pendidikan nonformal adalah sebagai 

“pelengkap, penambah, dan pengganti". Sebagai pelengkap pendidikan formal, 

pendidikan nonformal berfungsi untuk melengkapi kemampuan siswa dengan jalan 

memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan formal. 

Sebagai penambah pendidikan sekolah, pendidikan nonformal sebagai penambah 

pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada siapapun 

yang ingin memperoleh dan memperdalam pengetahuan tertentu. Sebagai pengganti 
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pendidikan formal, pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan formal 

meyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena 

berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan 

sekolah. (Elisa Zakiyatur Rohmah,2014). 

Salah satu tujuan dari pendidikan lingkungan hidup adalah meningkatakan 

kepedulian terhadap lingkungan, termasuk tidak hanya komunitas sekolah juga 

komunitas di luar sekolah yang berhubungan langsung dengan sekolah. Kegiatan dalam 

rangka melibatkan komunitas lain adalah bisa dengan cara mengadakan aksi hari 

lingkungan yang diselenggarakan di sekolah atau diluar sekolah dengan melibatkan 

komunitas sekolah dan diluar sekolah yang ada hubungan langsung misalnya orang tua, 

dinas pendidikan setempat, pengamat lingkungan, kalangan industri, dll. (Wahyu 

Surakusumah, 2012). Pendidikan lingkungan nonformal yang dilakukan oleh 

organisasi/komunitas peduli lingkungan memiliki program pendidikan yang berbeda 

dengan program pendidikan lingkungan formal. Pada pendidikan lingkungan nonformal 

setiap program pendidikannya merupakan suatu paket yang sangat spesifik dan berasal 

dari kebutuhan masyarakat, persyaratan enrolmentnya lebih fleksibel baik dalam usia 

maupun tingkat kemampuan, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya juga lebih 

fleksibel, sekuensi materi pelajaran lebih luwes, tidak berjenjang kronologis, serta 

perolehan dan keberartian nilai kredensialnya tidak begitu terstandarisasi. Sehingga 

secara umum bisa dikatakan lebih lentur dan berjangka pendek (Arif Rohman, 

223:2009). 

Pendidikan lingkungan nonformal dapat diajarkan melalui berbagai cara seperti 

observasi, diskusi, kegiatan atau praktek lapangan, kerja proyek, magang dan kegiatan 

petualangan. Tempat yang dapat dijadikan obyek kajian sangat bervariasi, lingkungan 

tempat tinggal, lingkungan perkotaan, pasar, terminal, selokan, sungai, sawah, taman 

kota, lapangan udara, pembangkit tenaga atom, danau, instalasi pengolahan air minum, 

pengolahan sampah, pipa buangan rumah tangga, tempat pembuangan sampah dan 

lingkungan lain di sekitar atau dekat sekolah. Masalah yang dapat diangkat jadi topik 

pembelajaranpun sangat beragam mulai dari masalah sampah rumah tangga, sampah 

industri, penggunaan deterjen, pestisida, pupuk buatan, aerosol dan spray, pencemaran 

tanah, air, udara, kekurangan air, banjir, penurunan air tanah, penggundulan hutan, 

hutan dan taman kota, bahkan illegal loging. Dengan demikian jika prinsip 
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keberlanjutan dan etika lingkungan diajarkan dengan cara tersebut di atas yaitu dengan 

melibatkan siswa secara aktif maka diharapkan terbentuk siswa yang mampu 

menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-

harinya. Pengetahuan dan pengalaman siswa dapat ditularkan kepada orang lain seperti 

kepada orangtuanya, saudara-saudaranya, teman bermain di lingkungan tempat 

tinggalnya. Dengan demikian akan terbangun masyarakat yang menerapkan prinsip 

keberlanjutan dan etika lingkungan (Yusuf Hilmi Adisendjaja,2012). 

Manfaat Pendidikan Lingkungan Nonformal 

Pendidikan lingkungan nonformal yang dilakukan oleh organisasi/komunitas 

peduli lingkungan akan memberikan manfaat bagi perkembangan perilaku pada 

seseorang, dalam hal ini adalah siswa. Menurut Gifford (Bintang Rumondang 

Simbolon,2010) perilaku adalah tindakan yang dilakukan setelah hasil proses berpikir 

tentang suatu masukan yang diterima akal untuk dipraktekkan. Manusia dengan 

lingkungannya merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan saling berinteraksi. 

Interaksi manusia dengan lingkungannya merupakan hubungan saling ketergantungan 

satu sama lainnya, artinya perilaku manusia mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya 

lingkungan akan mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia itu sendiri.  

Menurut Soemarwoto melalui proses interaksi dengan lingkungan hidupnya, 

selain manusia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, ia juga 

membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Rotter juga menjelaskan 

bagaimana perilaku dapat dipelajari dan dimunculkan oleh seseorang dengan melihat 

interaksi seseorang dengan lingkungannya. Perilaku disebutkan sebagai respon secara 

otomatis terhadap obyek lingkungan. Perilaku yang dimunculkan oleh seseorang 

diarahkan oleh kebutuhan yang dimiliki, dan merupakan upaya untuk memperoleh 

penguatan (reinforcement), yang didapat di lingkungan keluarga, sekolah, tempat 

bekerja dan lingkungan lainnya (Bintang Rumondang Simbolon,2010). 

Manfaat yang terdapat dalam pendidikan lingkungan nonformal adalah untuk 

meningkatkan  perilaku/sikap peduli lingkungan bagi siswa. Burhanudin (Cecep 

Yudistira,2014) menyatakan kepedulian terhadap lingkungan adalah keadaan psikologis 

seseorang berupa perhatian, kesadaran dan tanggung jawab terhadap kondisi 

pengelolaan lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun 

lingkungan sosial. Hakekat pengelolaan lingkungan bukan hanya mengatur 
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lingkungannya, tetapi termasuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan 

manusia agar berlangsung dan berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan 

lingkungan untuk mendukungnya. Pendidikan lingkungan hidup diperlukan untuk dapat 

mengelola secara bijaksana sumber daya alam untuk menumbuhkan rasa tanggung 

jawab terhadap kepentingan generasi yang akan datang, diperlukan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan atau perilaku yang membuat sumber daya alam tetap dapat 

dimanfaatkan secara lestari atau dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.  

Adapun sikap peduli lingkungan biasa ditunjukkan dengan sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi di 

sekitar kita. Sikap peduli lingkungan ini sudah tentu juga ditunjukkan dengan sikap dan 

tindakan untuk mengembangkan upaya-upaya memperbaiki kerusakan alam yang telah 

terjadi (Cecep Yudistira,2014). Oleh karena itu pendidikan lingkungan nonformal 

menjadi penting untuk diikuti siswa. Keterbatasan pembelajaran yang ada pada 

pendidikan lingkungan formal dapat tercukupi dengan kegiatan-kegiatan belajar yang 

ada pada pendidikan lingkungan nonformal. Segala lapisan masyarakat yang dapat 

masuk ke dalam pendidikan lingkungan nonformal akan menjadi salah satu keuntungan 

bagi siswa untuk mempelajari materi-materi dari berbagai jenis profesi dan pengalaman 

yang dimiliki orang-orang tersebut. Wawasan mengenai lingkungan disekitar siswa 

akan menjadi lebih terbuka dan beragam. Hal ini akan semakin meningkatkan sikap 

peduli lingkungan pada diri siswa. 

Penutup 

Kesimpulan 

Peran pendidikan lingkungan nonformal yang diajarkan organisasi/komunitas 

peduli lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang tidak dapat 

diselesaikan melalui pendidikan lingkungan formal adalah membantu pendidikan formal 

dan masyarakat dalam mengurangi masalah lingkungan. Peran pendidikan lingkungan 

nonformal adalah sebagai “pelengkap, penambah, dan pengganti" dari pendidikan 

lingkungan formal. Sebagai pelengkap pendidikan lingkungan formal, pendidikan 

lingkungan nonformal berfungsi untuk melengkapi kemampuan siswa dengan jalan 

memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan lingkungan 

formal. Sebagai penambah pendidikan sekolah, pendidikan lingkungan nonformal 

sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar 
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kepada siapapun yang ingin memperoleh dan memperdalam pengetahuan tertentu. 

Sebagai pengganti pendidikan lingkungan formal, pendidikan lingkungan nonformal 

sebagai pengganti pendidikan lingkungan formal meyediakan kesempatan belajar bagi 

anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh 

kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. 

Saran 

Artikel ini berupa kajian tertulis diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat 

melakukan penelitian langsung di lapangan. 
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