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Dasarnya.... 
Permasalahan lingkungan sebenarnya sudah menjadi bagian dari keseharian 
kita tetapi hal itu kadang sudah tidak disadari lagi keberadaannya. Terutama 
masyarakat yang tinggal di kota tidak memiliki referensi rasional dan 
psikologis bagaimana lingkungan yang baik itu. Udara yang panas, udara 
kalengan (AC), dan udara yang kotor penuh dengan debu dan asap sudah 
diakrabi dan dianggap sebagai satu kewajaran. Fenomena ini dapat kita 
anggap sebagai kekacauan orientasi psikologis akibat rendahnya interaksi 
masyarakat dengan alam asli dan gempuran arus modernisasi. 
 
Untuk itu hal yang paling mendasar yang harus dibenahi pada diri kita adalah 
merubah paradigma ‘menguasai alam’ menjadi ‘aku sahabat alam’. Paradigma 
menguasai alam telah memunculkan sifat yang egosentris, individual, dan 
cenderung rakus atau serakah.  Sedangkan paradigma aku sahabat alam 
adalah kita mencoba menempatkan kita adalah bagian dari proses alam, 
mencoba menyadari dan mengenali bagaimana alam itu bekerja, dan bagaimana 
satu sama lain itu mempunyai peranan. Dengan membenahi ‘rasa’ tersebut 
diharapkan akan timbul referensi psikologis yang lebih alamia, lebih kondusif 
bagi munculnya perilaku yang berwawasan lingkungan. 
 
Dengan dasar pemikiran di atas, maka kegiatan pendidikan lingkungan yang 
kami kembangkan tidak langsung ditujukan pada isu-isu lingkungan, apa lagi 
aspek-aspek undang-undang atau kebijakan, tetapi yang paling penting adalah 
mendorong reunifikasi manusia dengan alam terlebih dahulu, baru kemudian 
berbicara mengenai berbagai isu lingkungan. Dengan pengertian yang lebih 
praktis, kita ingin membangun rasa akrab antara manusia dengan sifat alamiah 
alam terlebih dahulu. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang kami anggap paling cocok 
adalah anak-anak Sekolah Dasar. Kami lebih banyak bicara pada tataran rasa 
daripada tataran rasional, karena bagi kami rasa yang lebih berorientasi pada 
alam adalah hal yang sangat mendasar bagi munculnya perilaku yang 
bersahabat dengan alam. Dan anak-anak adalah generasi pelaku masa datang 



yang belum banyak tercemari oleh rasionalitas yang memandang kerusakan 
alam sebagai hal yang wajar. 
 
Awal mulanya...... 
Pada tahun 1993-1995 Kutilang IBC mengadakan penjajakan baik metode 
pangajaran maupun sasaran melalui kegiatan ‘Perkemahan Pendidikan 
Lingkungan. Kegiatan ini dirancang untuk benar-benar berfokus melalui 
pendekatan yang rekreatif edukatif berbasiskan pengalaman melalui 
permainan, eksplorasi dan diskusi. Pendekatan dasar di ubah dari sarana 
untuk menyampaikan informasi menjadi media untuk memfasilitasi perubahan 
persepsi dan pembangkitan rasa bersahabat dan sayang dengan alam. 
Pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama memberikan gambaran yang optimis 
akan pendekatan ini. Anak-anak sangat menikmati kegiatan dan rasa senang 
pada lingkungan alami dapat dibangkitkan. Hal lain yang penting dari kegiatan 
ini adalah munculnya pemahaman bersama (orang tua, guru, dan sekolah) 
tentang perlunya ditanamkan rasa sayang pada alam sejak dini pada anak-
anak, serta antusiasme sukarelawan yang berperan memfasilitasi kegiatan ini. 
 
Sejak tahun 1995 kegiatan ini lebih intensif dilakukan (tiap tiga bulan, satu 
bulan, dan akhirnya tiap dua minggu sekali) dalam bentuk ‘field-trip’. Materi 
pengajaran mengalami sedikit penyempurnaan di sana-sini sebagai hasil dari 
pengalaman dan evaluasi. Pada tahapan ini terbentuk suatu ‘sistem 
pertemanan’ antara siswa, guru, orang tua murid, manajemen sekolah dan LSM 
pendamping. Sistem ini sangat strategis dalam menjembatani alur komunikasi 
antar semua stake-holder tersebut dalam pengembangan pendidikan 
lingkungan di sekolah. 
 
Mulai tahun 2000, pengajaran pendidikan lingkungan hidup diujicobakan 
diberikan melalui mata pelajaran di sekolah. Walaupun masih terbatas pada 
beberapa mata pelajaran tertentu, tetapi dari uji coba ini didapatkan 
gambaran yang jelas bahwa pendidikan lingkungan bisa dan layak ditempatkan 
di dalam sistem (kurikulum) yang sudah ada. Kendala yang masih dijumpai 
adalah kebingungan guru dalam menentukan fokus/ titik penekanan dalam 
mata pelajaran yang bisa dimasuki materi pendidikan lingkungan, dan 
kelemahan dalam berimprovisasi. 
 
Saat ini....... 



Pendidikan lingkungan hidup di SD Ungaran I Yogyakarta saat ini muatannya  
bertambah dengan pendidikan lingkungan budaya seiring dengan masuknya 
beberapa teman dari LSM Hijau ke dalam ‘pertemanan’ ini. Dilakukan melalui 
beberapa media, antara lain: 
1. Pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. 

Dalam kasus ini peran seorang guru sebagai media transformasi di depan 
kelas menjadi sangat vital, bagaimana dia bisa mencermati tiap-tiap 
kalimat dalam mata pelajaran, memilah-milah fokus penekanan, dan 
berimprovisasi dalam penyampaian. Di sini kami berikan sebuah contoh 
pendidikan lingkungan yang diberikan dalam mata pelajaran Bahasa Jawa: 
  

Ibu Guru mengajak murid-murid kelas 2 ke kebun Bu Rahyo, tetangga sekolah. 
 Guru : Waktu Cawu II kemarin kita sudah pernah ke kebun Bu Rahyo ini, dan     
 sekarang kita di sini lagi. Saiki Ibu arep takon, “Wit sing kae jenenge wit opo? 
Murid : “Wit dhadhap serep.....” 
Guru : “Nah, coba saiki nggawea ukara siji wae ora usah ditulis, lesan wae” 
Daniel : “Dhadhap serep iku obat loro watuk” 
Lara : “Dhadhap serep kanggo nambani loro panas” 
Mila : “Godhong dhadhap serep rupane ijo” 
Ninda : “Godhong dhadhap serep bentuke bunder”  

 dst. 
 
2. Pendidikan lingkungan di luar kelas 

Pendidikan lingkungan di luar sekolah ini dilakukan dalam bentuk ‘fiels-trip’ 
atau kunjungan ke tempat-tempat tertentu, misalnya museum Diponegoro, 
Kasongan, Agrowisata Turi, sawah, dan Kali Code. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah terutama untuk menjaga rasa akrab anak-anak kepada 
lingkungannya, mengenalkan teori yang didapat di kelas dengan keadaan 
sebenarnya, dan pada akhirnya anak-anak diharapkan dapat berpikir ....... 

 
Intinya.......... 
Percepatan proses perusakan lingkungan rasanya sulit untuk dapat diimbangi 
dengan usaha-usaha pelestarian sebagaimana yang telah dengan susah payah 
dilakukan selama ini. Tetapi dengan program pendidikan lingkungan sejak dini 
ini diharapkan proses kerusakan lingkungan tidak dianggap sebagai hal yang 
wajar, karena seperti yang kami gambarkan sedikit di depan tadi selama ini 
banyak dari kita yang sudah kehilangan referensi tentang lingkungan yang 
baik itu. 
Pendidikan lingkungan pada anak-anak di sekolah bukan hanya menjadi 
tanggung jawab guru semata, tetapi menjadi tanggung jawab komunal yang 
masih mempunyai kepedulian dengan nasib alam semesta ini. 



Untuk itu dibutuhkan sikap pertemanan, rasa saling percaya, dan menjaga 
komitmen diantara semua stake-holder yang tersentuh dan merasa tersentuh 
dengan tanggung jawab ini.  
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