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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara 

940 05’ BT-1410 01’BT dan 60 08’ LU-110 05’LS. Hutan tropik yang terdapat 

di Indonesia merupakan terluas ketiga di dunia serta memiliki keanekaragaman 

ekosistem yang tinggi, mulai dari hutan hujan dataran tinggi sampai dengan 

hutan rawa yang terdapat di dataran rendah. Hutan rawa air tawar dan rawa 

gambut yang luas dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. 

Kalimantan memiliki hutan kerangas terluas di Asia Tenggara, sedangkan 

Sulamesi memiliki hutan tanah ultrabasa terluas di dunia. Hutan pegunungan 

bawah dan atas, juga padang rumput alpin terdapat di puncah-puncak gunung 

tertinggi di Jawa, Irian, dan Sumatera. Keanekaragaman tumbuhan yang 

terdapat pada hutan di Indonesia sangat tinggi. Hutan tropis Indonesia memiliki 

bunga besar yang langka yaitu Rafflesia yang dapat dijumpai di Kalimantan, 

Sumatera, dan Jawa. Selain itu, terdapat 5000 spesies bunga anggrek yang 

merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, diperkirakan setengahnya terdapat di 

Irian Jaya dan 2000 spesies di Kalimantan. 

 Pembelajaran lingkungan hidup dimulai sejak anak – anak hingga orang 

dewasa. Hal ini  merupakan hal strategis yang seyogianya dilaksanakan. 

Bagaimana pun besarnya potensi sumberdaya alam khususnya sumberdaya 

alam hutan dalam menunjang kehidupan manusia, nampaknya tidak akan dapat 

termanfaatkan dengan baik dan optimal secara berkelanjutan, jika tidak 

memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan sumberdaya 

itu sendiri. Untuk itu komitmen dan tanggung jawab tersebut harus dibentuk 

pada diri manusia. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah makalah yang berjudul         

“  Hutan Sebagai Media Pembelajaran Geografi Lingkungan Bagi Dunia 

Pendidikan ”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana hutan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan bagi 

dunia pendidikan ? 

2. Apa saja kendala dan solusi yang tepat dalam hutan sebagai media 

pembelajaran geografi lingkungan bagi dunia pendidikan ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui hutan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan 

bagi dunia pendidikan. 

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang tepat dalam hutan sebagai 

media pembelajaran geografi lingkungan bagi dunia pendidikan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Hutan Dan Manfaatnya 

Hutan merupakan sebuah areal luas yang ditumbuhi beraneka ragam 

pepohonan. Dilihat dari jenis pohonnya, hutan dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Hutan Homogen ialah hutan yang ditumbuhi oleh satu jenis 

pohon/tanaman, misal: hutan jati, hutan pinus, hutan cemara dll. 

2. Hutan Heterogen ialah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis 

pohon/tanaman. 

Dilihat dari arealnya, hutan dapat dibagi menjadi lima, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hutan lindung ialah hutan yang berfungsi melindungi tanah dari erosi, 

banjir dan tanah longsor. 

2. Hutan produksi ialah hutan yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai 

produk industri dan bahan perlengkapan masyarakat, seperti kayu lapis, 

mebel, bahan bangunan dan kerajinan tangan. 

3. Hutan wisata ialah hutan yang ditujukan khusus untuk menarik para 

wisatawan domestik (dalam negeri) maupun wisatawan mancanegara. 

4. Hutan suaka alam ialah hutan yang berfungsi memelihara dan melindungi 

flora (tumbuhan) dan fauna (hewan). 

5. Hutan Mangrove ialah hutan bakau di tepi pantai yang berfungsi untuk 

menghindari daratan dari abrasi. 

Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh kita yaitu: kayu (jati, pinus, 

cemara, cendana), damar, rotan, bambu dll. Erosi ialah pengkisan tanah yang 

disebabkan oleh air hujan. Reboisasi ialah penanaman/penghijauan kembali 

hutan yang telah gundul. 
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B. Pengertian Geografi Lingkungan 

Bertahun-tahun manusia telah berusaha untuk mengenali lingkungan di 

permukaan bumi. Pengenalan itu diawali dengan mengunjungi tempat-tempat 

secara langsung di muka bumi, dan berikutnya menggunakan peralatan dan 

teknologi yang makin maju. Sejalan dengan pengenalan itu pemikiran 

manusia tentang lingkungan terus berkembang. Pengertian geografi juga 

mengalami perubahan dan perkembangan. Pengertian geografi bukan sekedar 

tulisan tentang bumi, tetapi telah menjadi ilmu pengetahuan tersendiri 

disamping bidang ilmu pengetahuan lainnya. Geografi telah berkembang dari 

bentuk cerita tentang suatu wilayah dengan penduduknya menjadi bidang 

ilmu pengetahuan yan memiliki obyek studi, metode, prinsip, dan konsep-

konsep sendiri sehingga mendapat tempat ditengah-tengah ilmu lainnya. 

Keberadaan geografi lingkungan tak terlepas dari masalah lingkungan, 

khsususnya hubungan antara pertumbuhan penduduk, konsumsi sumberdaya, 

dan peningkatan intensitas masalah akibat ekploitasi sumberdaya yang 

berlebihan. Geografi lingkungan dapat memberikan kombinasi yang kuat 

perangkat konseptual untuk memahami masalah lingkungan yang kompleks. 

Geografi lingkungan cenderung pada geografi manusia atau intergrasi 

geografi manusia dan fisik dalam memahami perubahan lingkungan global. 

Geografi lingkungan menggunakan pendekatan holistik. Geografi lingkungan 

melibatkan beberapa aspek hubungan timbal balik antara manusia dan 

lingkungan. Untuk memahami masalah-masalah lingkungan tidak mungkin 

tanpa pemahaman proses ekonomi, budaya, demografi yang mengarah pada 

konsumsi sumberdaya yang meningkat dan generasi yang merosot.  

 

C. Hutan Sebagai Media Pembelajaran 

 Perlu diketahui bahwa hutan memiliki berbagai macam manfaat bagi 

kehidupan. Dengan adanya  manfaat tersebut, hutan dapat dijadikan sebagai 

tempat / sebagai media pembelajaran. Dikatakan sebagai media pembelajaran 

sebab dengan mempelajari karakteristik hutan, maka seseorang akan 

mengenali lingkungan hidup di sekitarnya. Dengan mengenali lingkungan 
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hidup di sekitarnya, seseorang akan merasa ikut andil dan peduli akan 

kelestarian lingkungannya. Hal ini sejalan dengan penerapan dan 

pengaplikasian geografi lingkungan yakni mengutamakan aspek hubungan 

timbal balik antara manusia dengan lingkungan / alam. 

 

D. Penerapan Pembelajaran Geografi Lingkungan  

 Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan 

mengatur permukaan bumi sesuai dengan keinginannya, manusia memiliki 

kecenderungan untuk mendominasi bumi baik dilihat dari sudut tata ruang, 

fungsional maupun struktural. Kerusakan alam yang terjadi pada dasarnya 

lebih dititikberatkan pada tingkah laku manusia itu sendiri. Perilaku manusia 

dalam berinteraksi dengan lingkungan menjadi perhatian yang serius. Oleh 

karena itu, bentuk pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada penguasaan 

materi pelajaran, nampaknya kurang mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran, baik dilihat dari hasil maupun proses belajar. Dilihat dari hasil 

belajar misalnya, ternyata tingkat penguasaan materi pelajaran sangat 

memprihatinkan, baik dalam skala nasional, regional apalagi skala 

internasional. Sementara itu, dilihat dari proses belajar ternyata peserta didik 

kita pun masih jauh ketinggalan oleh bangsa-bangsa lain yang dapat dilihat 

dari kemampuan dan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran bukanlah sebagai tujuan, akan 

tetapi hanya sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan 

tertentu yang diharapkan. Hal tersebut didasarkan kepada perubahan 

paradigma berpikir tentang hakekat dan isi kurikulum, dari apa yang harus 

dipelajari peserta didik (what to learn) menjadi bagaimana peserta didik 

belajar (how to learn). Paradigma ini mempersiapkan peserta didik untuk 

memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang 

bermutu tinggi. Dengan memiliki kompetensi semacam itu, peserta didik 

diharapkan mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala macam akibat 

dari adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan 

yang terdekat sampai yang terjauh (lokal, nasional, regional dan 
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internasional). 

Penerapan pembelajaran geografi lingkungan hidup di sekolah – sekolah baik 

SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi muatan kompetensi yang terkait 

pengembangan kepribadian memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dua 

kategori kompetensi lainnya. Pada jenjang Sekolah Dasar ( SD ) pengenalan 

dasar- dasar akan lingkungan mulai diterapkan. Selanjutnya, pada jenjang 

pendidikan SMP, peserta didik mulai dikenalkan geografi lingkungan  

meskipun hanya teori – teori saja. Pada jenjang SMA difokuskan pada 

bagaimana konsep-konsep dasar dan permasalahan lingkungan hidup. 

Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi, geografi lingkungan 

dikembangkan metode pembelajaran dengan menekankan pada aktivitas  

untuk mencari pemahaman akan obyek, menganalisis dan merekonstruksi, 

sehingga terbentuk pengetahuan baru dalam diri peserta didik. Pembelajaran 

ini bukan hanya dimaksudkan mentransfer atau memberikan informasi, 

namun lebih bersifat menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta 

didik dapat berpikir membentuk pengetahuan.  Sehingga diharapkan dengan 

adanya geografi lingkungan membentuk karakter peserta didik agar mencintai 

dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Salah satu pembelajaran geografi 

lingkungan dengan studi ke lapangan yaitu pengenalan hutan sebagai media 

pembelajaran geografi lingkungan.  

 Adapun kendala hutan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan bagi 

dunia pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Terbatasnya waktu untuk studi lapangan. Biasanya untuk mengadakan 

studi lapangan memerlukan waktu yang luang, mengingat di sekolah – 

sekolah bahkan di perguruan tinggi aktivitas kegiatan belajar mengajar 

sampai sore hari bahkan malam hari. 

2. Minimnya sarana dan prasarana fasilitas edukasi di hutan, sehingga orang 

khususnya anak – anak merasa bosan dengan pemandangan hutan yang 

hanya disuguhkan pohon dan semak belukar saja. 

3. Rusaknya sebagian bentang lahan di hutan, sehingga ada anggapan orang 

akan malas melihat hutan yang rusak sebagai sarana edukasi. 
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  Adapun solusi tepat untuk mengatasi kendala dalam pengenalan hutan 

sebagai media pembelajaran geografi lingkungan bagi dunia pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya waktu khusus atau waktu luang  studi ke lapangan untuk 

pengenalan hutan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan bagi 

dunia pendidikan, baik tingkat SD sampai perguruan tinggi. 

2. Perlu adanya konservasi hutan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pembuatan hutan sebagai  wisata edukasi atau wisata pendidikan. Program 

wisata edukasi dirancang khusus untuk menstimulasi anak agar lebih 

peduli akan lingkungan dan disajikan dengan cara yang sangat 

menyenangkan, sehingga tanpa terasa anak – anak belajar mengenal 

lingkungan sambil bermain. Contoh kegiatan wisata edukasi antara lain : 

flying fox di hutan, praktek bercocok tanam, praktek perbanyakan 

vegetatif seperti menyambung (grafting), stek, cangkok dan lainnya, 

berkeliling di hutan dengan melihat berbagai  flora & fauna dan lain – lain.  

Di samping itu pembuatan hutan sebagai kawasan rekreasi juga harus 

memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga dengan adanya kawasan 

hutan yang asri membuat orang baik anak – anak hingga orang dewasa 

menjadi betah untuk mencintai akan lingkungannya salah satunya dengan 

mencintai hutan.  

3. Perlu adanya kesadaran penanaman kembali hutan – hutan yang gundul 

Mulai sejak anak – anak hingga orang dewasa bahkan instansi  instansi 

pemerintah dan insansi – instansi yang terkait digalakkan program 

penghijauan hutan, minimal setiap peserta didik diwajibkan untuk 

menanam pohon. 

4. Selain itu perlu adanya publikasi kepada masyarakat bahwa hutan dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan hidup baik di 

sekolah – sekolah, maupun forum – forum ilmiah, bahkan penyuluhan 

kepada masyarakat secara langsung oleh pemerintah maupun pihak – 

pihak yang terkait. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan. Oleh karena peran masyarakat dalam menjaga dan 

memanfaatka hutan sangat diperlukan. Salah satu cara untuk menjaga 

hutan adalah dengan mengenalkan hutan kepada anak -  anak hingga orang 

dewasa. Hutan dapat dijadikan media pembelajaran khususnya geografi 

lingkungan. Hal ini sejalan dengan pengaplikasian ilmu geografi 

lingkungan, sehingga diharapkan dengan adanya geografi lingkungan 

membentuk karakter peserta didik agar mencintai dan menjaga lingkungan 

di sekitarnya salah satunya dengan media hutan. 

2. Adapun kendala  hutan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan 

bagi pendidikan adalah : terbatasnya waktu untuk studi lapangan, 

minimnya sarana dan prasarana fasilitas edukasi di hutan,rusaknya 

sebagian bentang lahan di hutan. Sedangkan solusi tepat untuk mengatasi 

kendala dalam pengenalan hutan sebagai media pembelajaran geografi 

lingkungan bagi pendidikan adalah : perlu adanya waktu khusus atau 

waktu luang  studi ke lapangan untuk pengenalan hutan sebagai media 

pembelajaran geografi lingkungan bagi dunia pendidikan, perlu adanya 

konservasi hutan lebih lanjut, perlu adanya kesadaran penanaman kembali 

hutan, perlu adanya publikasi kepada masyarakat bahwa hutan dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran geografi lingkungan hidup baik di 

sekolah – sekolah, maupun forum – forum ilmiah. 

 

B. Saran / Kritik 

  Dengan uraian kesimpulan tersebut di atas, penulis mencoba 

memberanikan diri untuk memberikan saran maupun kritik kepada pihak – 
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pihak yang terkait tentang hutan sebagai media pembelajaran geografi 

lingkungan bagi dunia pendidikan antara lain : 

1. Bagi pemerintah 

Hendaknya pemerintah mendukung adanya gerakan menanam pohon yang 

dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat 

akan cinta terhadap lingkungan.  

2. Bagi instansi – instansi sekolah maupun perguruan tinggi 

Hendaknya instansi – instansi pendidikan mensosialisasikan hutan sebagai 

media pembelajaran, khususnya geografi lingkungan. Salah satu cara 

untuk mensosialisasikan hal tersebut adalah mengenalkan peseerta didik 

akan keindahan dan manfaat hutan bagi kehidupan. Terlebih jika 

pembelajaran geografi lingkungan, peserta didik diterjunkan langsung 

melalui observasi lapangan dalam hal ini observasi ke obyek hutan yang 

ada di wilayah Indonesia. Hal ini memudahkan peseta didik dalam 

mengenali hutan pada pengaplikasian geografi lingkungan. Sehingga 

dengan kegiatan observasi langsung ke lapangan, diharapkan peserta didik 

mampu dan membentuk karakter peserta didik yang memiliki rasa untuk 

mencintai lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan pengaplikasian geografi 

lingkungan dalam kehidupan sehari - hari. 

3. Bagi masyarakat dan pihak – pihak lain 

Hendaknya masyarakat mendukung kegiatan instansi pemerintah maupun 

instansi pendidikan dalam mensosialisasikan hutan sebagai media 

pembelajaran geografi lngkungan bagi pendidikan. Bagi pihak swasta 

dapat melakukan perannya dalam mendukung kegiatan hutan sebagai 

media pembelajaran geografi lingkungan. Salah satunya dengan 

memanfatkan hutan sebagai wisata edukasi. Tentu saja pembuatan wisata 

edukasi hutan harus memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga dengan 

adanya  wisata edukasi hutan diharapkan dapat memberikan pembelajaran 

kepada peserta didik maupun masyarakat akan kesadaran utuk mencintai 

lingkungannya. 
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