
Green 
Membawa Pemahaman dan Keterampilan Riset                                                           

ke tingkat Pendidikan Menengah Pertama 

 

Research 
SERIAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN INOVATIF 



Berdasarkan kompetensi intinya, 

lulusan pendidikan formal 
seharusnya memiliki dua 
kemampuan pokok, yaitu 
kemampuan dalam berpikir 
sistematis dan kemampuan 
untuk berpikir kritis. 

Berpikir sistematis umumnya  dituangkan                          
dalam bentuk kemampuan riset, sementara kemampuan 
berpikir kritis memperlihatkan keluasan wawasan dan 
daya pengambilan keputusan yang bijaksana.  



Di sisi lain, pendidikan kita harus ikut mendukung 
upaya peningkatan kesadaran lingkungan, dengan 
melihat fakta bahwa kualitas lingkungan Indonesia 
yang memang telah merosot jauh saat ini.  

Selama 40 tahun ini saja kita sudah menghabiskan 42 
juta hektar hutan yang tadinya seluas 140 juta hektar. 
Terumbu karang kita yang masih sehat diperkirakan 
tersisa 35%. Luas dan kualitas lahan pertanian, kebun, 
gambut, serta sungai dan danau juga terus merosot. 
Padahal Indonesia merupakan negeri khatulistiwa, 
yang secara alami diberikan modal khusus, yaitu 
kesuburan.  Modal yang kini kita abaikan.  



Di sinilah Green Research dapat memberikan dua 

manfaat pokok; pertama, untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir sistematis dan kritis melalui 

riset. Sedangkan manfaat kedua, untuk 

menguatkan peran sekolah dan akademisi dalam 

menangani persoalan lingkungan di Indonesia.  

DALAM BENTUK Program GREEN RESEARCH.  

UNTUK ITU  
Center for Molecular Biodiversity and Biotechnology Research (CMBBR),  

Universitas Surya yang didirikan oleh Prof. Yohanes Surya, 
BERSAMA  

Jembatan Tiga, unit kerja Yayasan Penabulu yang didedikasikan  
untuk penguatan upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia,  

MEMBANGUN KERJASAMA  
dalam bidang Pendidikan Lingkungan berbasis Riset,  



 

• Minimnya aktivitas berbasis riset 
dalam Pembelajaran Sekolah, baik di 
dalam sekolah maupun di luar sekolah; 

• Rendahnya kualitas riset dalam 
kegiatan kelompok ekstrakurikuler; 

• Pada saat yang sama terdapat minat 
murid yang tinggi pada kegiatan riset;  

• Kemampuan riset perlu dikembangkan 
sejak dini; 

• Kebutuhan dunia kerja akan 
kemampuan analisa terstruktur 
(dibangun melalui riset).  

 

Mengapa 

Perlu  



• Membangun kapasitas guru 
dalam pembimbingan riset dasar; 

• Membangun pembelajaran riset 
sederhana, dan riset tematik 
terstruktur; 

• Membangun pemikiran tepat-
guna dalam pembelajaran 
sekolah; 

• Membangun kesadaran dan 
kemampuan riset melalui 
pembelajaran formal.  

Tujuan  



• Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset di 
sekolah untuk dapat disertakan dalam lomba 
riset, nasional maupun internasional; 

• Terbangunnya Klub Saintis Muda – jaringan 
periset muda.  

• Tersedian perangkat bagi guru dan murid untuk 
mengembangkan kemampuan untuk melakukan riset; 

• Ada hasil-hasil riset yang bisa dikembangkan sekolah, 
masyarakat, atau pemerintah menjadi teknologi tepat guna.  

Manfaat 
Yang Dikembangkan  



Strategi 

• Penyediaan panduan yang mudah digunakan oleh murid dan guru.  

• Pengembangan mekanisme lomba untuk meningkatkan minat.  

• Bekerja sama dengan Universitas di wilayah program.  

• Mengembangkan kerjasama dengan program riset di dalam negeri.  

• Pelibatan Diknas dan KLH dalam sosialisasi dan pengembangan.  

Program 



Strategi 
Pembelajaran 

• Intrakurikuler: Riset Dasar, Kelas 1 

• Lomba Internal Sekolah: Riset Tematik,                      
Kelas 2 Semester 1 

• Lomba Antar Sekolah: Riset Tematik,                                                
Kelas 2 Semester 2 



Wilayah 

12 (Dua Belas)  

Sekolah Menengah 
Pertama  

Sasaran Jakarta 
Bandung 

Yogyakarta 
Surabaya  

 

Program Target 



Kegiatan 
Program 

PENGEMBANGAN TOOLS  
• Modul Riset Sederhana dan  
• Modul Riset Tematik – Terstruktur  
• Panduan Integrasi Riset dalam 

Kurikulum 

PENDAMPINGAN SEKOLAH  
• Pelatihan bagi Guru: Riset Lingkungan 

dalam Pembelajaran  
• Pembelajaran Riset dalam integrasi 

kurikulum (intrakurikuler) pada kelas 1.  
• Green Research Challenge  

SOSIALISASI  
• Website “Klub Saintis 

Muda” 
• Seminar “Riset Pendidikan 

Lingkungan Sekolah 
Menengah Pertama” 



Green Research  
Lomba Riset Ilmiah untuk menumbuhkan minat dan 

kapasitas murid dalam melakukan riset tematik 

secara terstruktur.  

TAHAP 1: LOMBA TINGKAT SEKOLAH 
• Riset Sosial mengenai persoalan lingkungan (3 bulan) 
• Riset Biologi / Fisika, sebagai tindak lanjut atas riset sosial terbaik  (3 bulan) 

3 terbaik akan diusulkan dan didampingi untuk 

mengikuti Lomba Riset Ilmiah Nasional 

TAHAP 2: LOMBA ANTAR SEKOLAH  
Setiap sekolah memperkuat riset terbaik di tingkat sekolah (3 bulan), untuk 
diajukan dalam lomba antar sekolah.  



Output Program 
• Produk  

• Modul Riset Sederhana dan Modul Riset Tematik – Terstruktur  

• Modul Integrasi Riset dalam Kurikulum  (Biologi, Fisika, dan Sosial), Kelas 1 SMP. 

• Website “Klub Saintis Muda” 

• Riset Dasar, intrakurikuler, seluruh murid kelas 1 sekolah dampingan.  

• Green Research Challenge, murid kelas 2 (berbakat), dengan hasil:  

– 3 riset sosial tentang lingkungan di setiap sekolah (total 36 hasil riset) 

– 3 riset biologi/fisika (total 36 hasil riset).   

– 3 hasil terbaik diikutkan ke Lomba Riset tingkat nasional.   

• Seminar “Riset Pendidikan Lingkungan Sekolah Menengah Pertama” 



UNIVERSITAS SURYA  ASISTENSI RISET  
• Penyediaan materi, informasi, dan 

narasumber.  
• Membangun kerjasama dengan sekolah dan 

perguruan tinggi 
• Pendampingan sekolah 
• Penjurian Green Research Challenge 
 
SEKOLAH  
• Pelaksana kegiatan riset  
• Pelaksana Green Research Challenge tingat 

Sekolah  
• Dokumentasi hasil dan proses program di 

tingkat sekolah.  

PENABULU  ASISTENSI PROGRAM  
• Pengembangan program 
• Pengembangan modul, buku panduan, dan 

website 
• Pelaksana kegiatan penguatan kapasitas 
• Pengelolaan sosialisasi program  
• Dokumentasi hasil dan proses program  
• Petikan pembelajaran  
• Monitoring dan Evaluasi  
 
CSR  
• Dukungan dana  
• Dukungan  terkait sesuai sumberdaya 

perusahaan 

Program Green Research akan melibatkan 4 pihak, 

yaitu Universitas Surya, Penabulu, Sekolah, dan CSR 

atau pendukung dana. Peran masing-masing pihak 

tergambarkan berikut:  

Kemitraan Program  


