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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Program Adiwiyata 

Program Adiwiyata memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi baik bagi 

sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran. Menurut Monalisa (2013:3), pada 

dasarnya kata ADIWIYATA berasal dari bahasa Sansekerta. “ADI” bermakna besar, 

agung, baik, pengetahuan dan “WIYATA” bermakna sebagai tempat dimana 

seseorang mendapat ilmu pengetahuan dan norma. Jadi, ADIWIYATA bermakna 

tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh ilmu pengetahuan, norma, etika yang 

menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup. Sedangkan dalam PERMEN 

Lingkungan Hidup No.5/2013 Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah 

yang berbudaya lingkungan, sehingga program Adiwiyata memiliki prinsip sebagai 

berikut: 1) Edukatif, dapat memberikan pengetahuan dan etika mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kehidupan, 2) Partisipatif, 

komunitas yang ada disekolah ikut terlibat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing, dan 3) Berkelanjutan, 

program Adiwiyata yang dilaksanakan harus dilakukan secara terencana dan terus 

menerus. 

Program Adiwiyata merupakan program untuk mewujudkan sekolah 

berbudaya lingkungan. Program ini hasil kerja sama antara Kementrian Lingkungan 

Hidup dengan Departemen Pendidikan Nasional. Menurut Mulyana (2009:175) 

Program Adiwiyata diberikan dalam bentuk penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-
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sekolah yang memenuhi persyaratan. PERMEN Lingkungan Hidup No.02/2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 1 yang dimaksud Adiwiyata 

adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu 

pengetahuan dan berbagi norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju 

terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. 

1. Pelaksanaan Program Adiwiyata 

Untuk mejuwudkan program Adiwiyata sekolah harus berusaha memenuhi 

empat indikator yaitu : 

a. Penyusunan Program Berwawasan Lingkungan 

Menurut Rohman (2009:134) implementasi kebijakan dimaksud sebagai 

keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian 

tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Sudiyono 

(2007:81) mengatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu : 

(1) siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) esensi proses administratif, 

(3) kepatuhan terhadap kebijakan, (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak 

kebijakan. 

b. Program Kurikulum Berbasis Lingkungan 

Kurikulum berbasis lingkungan memuat tentang materi pengelolaan dan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup. Suryosubroto (2004:32) mengatakan bahwa 

kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada 

seluruh anak didiknya baik dilakukan di dalam sekolah maupun diluar sekolah. 

Sedangkan menurut Rusman (2009:3) Kurikulum adalah perangkat rencana dan 
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peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

c. Program Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Lingkungan partisipatif kegaiatan yang melibatkan warga sekolah dan 

masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam bentuk kerjasama. Menurut Fajarisma 

(2014:167) kegiatan lingkungan berbasis partisifatif dapat dilakukan dengan 

pengembangan kagiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran 

siswa tentang lingkungan hidup. Sedangkan Menurut Pedoman Adiwiyata (2012:42) 

dijelaskan bahwa pengembangan kegiatan berbasis partisipasif ditandai dengan 

menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler atau kokurikuler dalam pembelajaran 

persoalan lingkungan hidup bagi warga sekolah.  

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

Sarana dan prasarana merupakan komponen secara tidak langsung menunjang 

arus jalannya proses pendidikan. Menurut Suharno (2008:30) manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana 

pendidikan agar dapat memberikan konstribusi secara optimal dan berarti pada 

jalannya proses pendidikan. Menurut Ibrahim (2008:2) mengatakan bahwa 

manajemen perlengkapan sekolah adalah proses kerja sama pendayagunaan semua 

perlengkapan pendidikan secara efektif dan efesien.  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Program Adiwiyata 

merupakan ilmu pengetahuan. Baik secara norma maupun etika, dengan harapan 

dapat menanamkan nilai-nilai kesejahteraan di masa yang akan datang secara 
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berkelanjutan. Program ini juga memberikan penghargaan sebagai apresiasi terhadap 

sekolah, yang sudah mampu melaksanakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan 

sehingga sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan 

Hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan program Adiwiyata diharapkan dapat 

mewujudkan sekolah ideal sehingga dapat membangun program-program yang ada. 

Program adiwiyata disekolah memiliki empat indikator antara lain penyusunan 

program berwawasan lingkungan, program kurikulum berbasis lingkungan, program 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan. Hal ini merupakan implementasi kebijakan sebagai pedoman untuk 

menerapkan nilai peduli lingkungan.  

Program berwawasan lingkungan di sekolah sebagai pusat pemberdayaan 

lingkungan untuk pengelolaan seluruh kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan 

untuk meningkatkan partisipasi warga, kebijakan memberikan informasi terutama 

kepada sekolah yang akan mencapai tujuan implementasi. Sedangkan program 

kurikulum berbasis lingkungan menyampaikan konsep materi tentang pemahaman 

peduli dan berbudaya lingkungan kepada siswa, melalui kurikulum yang 

dikembangkan sekolah tentang lingkungan hidup sehingga dikaitkan dalam 

kehidupan sehari-hari terhadap siswa untuk memberikan pengalaman secara 

langsung.  

Program kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kegiatan ini melibatkan 

seluruh warga sekolah dan masyarakat. Sehingga kegiatan ini akan memberikan 

manfaat tentang peduli lingkungan. Lingkungan partisipatif yang dilaksanakan 

disekolah diintegrasikan dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaa. Hal 
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ini, memberikan pemahaman siswa cara merawat lingkungan agar tetap terjaga. 

Sedangkan dalam indikator terakhir pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan 

merupakan manajemen sarana dan prasarana sekolah. hal ini, merupakan seluruh 

kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan harus memiliki sistem 

perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dana sekolah. Sehingga sarana 

dan prasarana siap digunakan. 

 

B. Karakter 

Karakter merupakan kepribadian yang melekat pada setiap individu dan 

ditunjukkan dalam perilaku kehidupan sehar-hari. Hal ini sejalan dengan definisi 

karakter Menurut Kamisa (1997:281) Karakter artinya mempunyai watak dan 

kepribadian, karakter akan memungkinkan individu untuk mencapai pertumbuhan 

yang berkesinambungan. Sedangkan menurut Wiyani (2013: 25) Karakter adalah 

kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong dan penggerak, serta 

membedakannya dengan individu lain. Karakter akan berkembang jika mendapat 

sentuhan pengalaman belajar dari lingkungannya. Salah satu faktor utamanya adalah 

keluarga yang merupakan lingkungan belajar pertama yang diperoleh siswa menjadi 

fondasi membentuk karakter. Wacana tentang karakter dalam dunia pendidikan saat 

ini sering diangkat dalam ranah publik. 

1. Nilai-nilai Karakter  

Nilai- nilai karakter dibagi menjadi dua yaitu menurut Kementrian Pendidikan 

Nasional (2010) dan menurut Kemendikbud (2016) tentang konsep dan pedoman 
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Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Adapun nilai-nilai yang diwujudkan 

dalam sikap kepada siswa menurut Kementrian Pendidikan Nasional (2010) telah 

merumuskan 18 nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri siswa sebagai 

berikut ini : 

a. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. 

b. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

c. Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan, agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin  

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

e. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 
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g. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis 

Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

i. Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. 

j. Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan Bangsa 

dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

k. Cinta tanah air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsa. 

l. Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

m. Bersahabat atau Komunikatif 
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Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama 

dengan orang lain. 

n. Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca 

Kebisaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebijakna bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli social 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

r. Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari 18 nilai-nilai karakter yang telah dipaparkan terdapat beberapa poin yang 

dapat dirangkum menjadi satu. Sedangkan menurut Kemendikbud (2016) tentang 

konsep dan pedoman Gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) merupakan 

kelanjutan dan kesinambungan antara nilai-nilai Gerakan Nasional Pendidikan 
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Karakter.  Nilai karakter ini mendorong perubahan pola pikir dan cara bertindak 

dalam mengelola sekolah. PPK menempatkan lima nilai utama karakter yaitu : 

a. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan 

damai dengan pemeluk agama lain.  

b. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

Menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

c. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang 

lain dan mempergunakan segala tenanga, pikiran, waktu untuk merealisasikan 

harapan, mimpi dan cita-cita. 

d. Gotong royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja 

sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi 

dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang 

membutuhkan. 
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e. Integrasi 

Nilai karakter integrasi merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 18  nilai-nilai karakter dapat 

dirangkum menjadi 5 nilai karakter yang mana karakter cinta lingkungan menjadi 

objek yang akan diteliti. Dalam nilai karakter yang disampaikan Kementrian 

Pendidikan Nasional, karakter cinta lingkungan terdapat pada karakter peduli 

lingkungan dan tanggung jawab. Pada karakter peduli lingkungan, sikap dan tindakan 

mencegah dan memperbaiki kerusakan alam merupakan cerminan cinta lingkungan. 

Seseorang yang cinta lingkungan akan memiliki tanggung jawab terhadap diri, 

lingkungan dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab kepada Tuhan. Sedangkan  

karakter cinta lingkungan dalam PPK terdapat pada nilai nasionalis, terutama pada 

subnilai nasionalis yaitu penghargaan yang tinggi lingkungan fisik. 

Karakter cinta lingkungan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membantu 

siswa dalam memperoleh karakter yang kuat sehingga membutuhkan proses jangka 

panjang terhadap siswa. Karakter ini juga merupakan program pendidikan untuk 

membina siswa agar memiliki pengertian, sikap, kesadaran, perilaku yang rasional 

serta tanggung jawab terhadap alam dan terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

Namun pada kenyataannya siswa masih membutuhkan bimbingan guru untuk dapat 
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mengembangkan karakter cinta lingkungan. Demi mencapai tujuan tersebut, guru 

mempersiapkan dari perencanaan, pendekatan dan pemilihan metode yang efektif. 

Karakter ditanamakan dari kebiasaan (habituation) sehingga siswa paham dan 

mampu merasakan nilai mana yang baik dan salah. Jadi, karakter berkaitan dengan 

cinta lingkungan yang dilaksanakan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan 

melainkan mentransfer nilai. Karakter cinta lingkungan menekankan apa yang siswa 

ketahui dan temukan sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan kepekaan 

pada lingkungan sehingga budaya cinta lingkungan dapat berkembang dan terbentuk. 

 

C. Program Adiwiyata dalam menumbuhkan karakter 

Program Adiwiyata merupakan program untuk menciptakan pengetahuan dan 

kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurut Buku 

Panduan Adiwiayata yang di keluarkan KLH (2013:3) tujuan Program Adiwiyata 

adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Karakter pendidikan lingkungan 

merupakan karakter sifat yang dimiliki setiap manusia sehingga muncul rasa peduli 

terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Menurut 

Hamzah (2013:37) menyatakan bahwa pendidikan lingkungan adalah sebuah 

kebutuhan yang tidak terlepas untuk mewujudkan kesejahteraan. Pendidikan 

lingkungan merupakan misi untuk membentuk karakter manusia peduli dengan 

lingkungan guna kemaslahatan manusia dimuka bumi. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Yusuf (2012:12) menyampaikan bahwa pengalaman masa kecil mempunyai 
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pengaruh yang kuat terhadap pengalaman selanjutnya. Apabila pengalaman dan 

pemahaman yang baik tentang lingkungan dikenalkan sejak usia dini maka akan 

memberikan dampak positif sehingga membentuk karakter peduli lingkungan siswa 

dimasa yang akan datang. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Program Adiwiyata 

merupakan program sekolah yang bertanggung jawab dalam menjaga kelesatarian 

lingkungan untuk lebih peduli dan mencintai alam. Oleh karena itu, penerapan 

program Adiwiyata dapat menumbuhkan karakter untuk membentuk individu agar 

memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan. Sehingga menanamkan nilai-nilai karakter cinta lingkungan 

sejak usia dini merupakan kebiasaan yang tidak asing untuk dilakukan di sekolah, 

rumah maupun dimasyarakat. 

 

D. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian 

oleh Hidayatun (2016) dengan judul penelitian Studi Deskriptif Pelaksanaan Program 

Adiwiyata di SD Muhammadiyah Tonggalakan Kalten. Berdasarkan hasil penelitian 

pada komponen Adiwiyata pemanfaatan sarana ramah lingkungan di SD 

Muhammadiyah Tonggalan Klaten telah dilaksanakan dengan baik. Sarana ramah 

lingkungan di SD ini yang utama berupa Green House, biopori dan sumur resapan 

mulai dari sarana ramah lingkungan untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran sampai 

kantin sekolah. Sekolah ini menerapkan kebijakan standar Adiwiyata yaitu : a) 

larangan menjual rokok, b) larangan menggunakan penyedap berlebihan, c) tidak 
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menjual makanan yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis, yang 

membahayakan kesehatan. d) tidak menjual minuman yang dikemas dalam botol atau 

gelas plastik.  

Perbedaan penelitian Hidayatun (2016) dengan penelitian ini terletak pada 

aspek program Adiwiyata yang dibahas. Program Adiwiyata yang dibahas Hidayatun 

pembelajaran ramah lingkungan sampai kantin sekolah dengan adanya kerjasama 

puskesmas. Sedangkan program Adiwiyata pada penelitian ini lebih menekankan 

pada program menghubungkan antara pengetahuan sekolah tentang Adiwiyata dan 

penerapan Adiwiyata yang telah dilaksanakan sebagai penumbuh karakter cinta 

lingkungan kepada siswa di SD Negeri Ketawanggede Malang. Persamaan pada 

penelitian Hidayatun dengan penelitian ini terlerak pada metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode deskriptif.   

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah hasil penelitian oleh Monalisa 

(2013) dengan judul Program Adiwiyata Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah di 

SMPN 24 Padang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 24 

Padang telah menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Hal ini terlihat pada kebijakan 

sekolah yang berwawasan lingkungan. Meski begitu kurang efesiennya dalam 

penggunaan jam mengajar muatan lokal PLH masih menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan Adiwiyata. Belum tersedianya laboraturium khusus untuk PLH sehingga 

ruang lingkup belajar masih sedikit juga menjadi penghambat. Pada lingkungan 

berbasis partisipasif terdapat kendala dalam hal pelaksanaan, yaitu masih kurang 

ketersediaan alat pengolahan air dan energi alternatif. Sedangkan dalam aspek 

pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, lahan sekolah yang sempit, 
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kuranganya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan toilet dan kantin sekolah 

masih menggunakan bahan plastik menjadi kendala tersendiri. 

Perbedaan pada penelitian Monalisa (2013) dengan penelitian ini adalah 

program Adiwiyata yang diteliti. Pada penelitian Monalisa lebih ditekankan pada 

pelaksanaan Adiwiyata mandiri oleh sekolah. Selain itu penelitian tersebut juga 

menyoroti kendala yang dihadapi sekolah Adiwiyata. Sedangkan pada penelitian ini, 

peneliti lebih menekankan pada program Adiwiyata tingkat nasional serta hubungan 

antara pengetahuan sekolah mengenai Adiwiyata dengan penerapan Adiwiyata yang 

dilaksanakan. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode yang digunakan 

yaitu metode penelitian deskriptif. 

Sedangkan hasil penelitian Prihastari (2013) dengan judul Analisis 

Pembentukan Karakter Cinta Lingkungan Pada Materi Geometri Di Laboratorium 

Alam menjadi penelitian yang relevan selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian 

karakter cinta lingkungan lebih berkembang di laboraturium sebesar 3,75%. Kriteria 

minimal dalam penilaian karakter cinta lingkungan mulai berkembang subyek sudah 

memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator, tujuan sebagai 

peningkatan karakter cinta lingkungan. Dalam penelitian Prihastari meneliti karakter 

cinta lingkungan yang dikembangkan di laboraturium alam materi geometri. 

Sedangkan peneliti meneliti bagaimana karakter cinta lingkungan di Sekolah Dasar 

tumbuh dengan adanya program sekolah berbasis lingkungan hidup. 

Penelitian Prihastari (2013) memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam 

hal pelaksanaan program sekolah untuk membentuk karakter cinta lingkungan pada 

siswa. Namun pembentukan karakter cinta lingkungan yang dibahas Prihastari yaitu 
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pembentukan karakter cinta lingkungan melalui materi geometri yang dilaksanakan di 

laboraturium. Sedangkan pada penelitian ini program Adiwiyata dijadikan sebagai 

acuan dalam membentuk karakter cinta lingkungan siswa. Selain itu juga lebih 

ditekankan pada hubungan antara pengetahuan sekolah mengenai Adiwiyata dan 

penerapan Adiwiayta yang telah dilaksanakan sebagai penumbuh karakter cinta 

lingkungan kepada siswa di SD Negeri Ketawanggede Malang. Persamaan pada 

penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif yang digunakan.  
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E. Kerangka Berpikir

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Program Adiwiyata 

dalam menumbuhkan 

karakter cinta lingkungan 

pada siswa  

Kendala dan solusi 

pelaksanaan program 

Adiwiyata sebagai 

penumbuh karakter cinta 

lingkungan 

Kondisi Ideal  

Permen LH No.5 Tahun 2013 

Program Adiwiyata adalah program 

untuk mewujudkan sekolah yang 

peduli dan berbudaya lingkungan.  

Kondisi Faktual 

Berdasarkan observasi awal pada 

penerapan program Adiwiyata di SD 

Negeri Ketawanggede Malang 

1. Program Adiwiyata dilaksanakan di

SD Negeri Ketawanggede sejak tahun

2014

2. SD Negeri Ketawanggede Malang

menerapkan program Adiwiyata

terlihat pada gambaran kondisi

sekolah yaitu dalam mengkaji

berbagai isu lingkungan.

Penerapan program 

Adiwiyata disekolah 

Upaya sekolah dalam program Adiwiyata 

menumbuhkan karakter siswa terhadap cinta 

lingkungan 

Analisis program adiwiyata sebagai penumbuh 

karakter cinta lingkungan di SD Negeri 

Ketawanggede Malang 

Indikator Program Adiwiyata 

a. Penyusunan program berwawasan lingkungan.

b. Program kurikulum berbasis lingkungan.

c. Program kegiatan lingkungan berbasis

partisipatif.

d. Pengelolaan sarana pendukung ramah

lingkungan.


