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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal bagi siswa untuk belajar 

menuntut ilmu. Sebagai lembaga pendidikan yang formal, sekolah dituntut 

wajib untuk menyediakan fasilitas bagi siswa. Dalam menyediakan fasilitas 

yang diperlukan siswa, sekolah bisa bekerjasama dengan wali murid, guru, 

siswa serta masyarakat sekitar untuk mewujudkan kondisi lingkungan belajar 

yang nyaman bagi siswa. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.32 

tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 

1 ayat (1) memberikan devinisi : 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan perikesejahteraan 

manusia serta mahkluk hidup lainnya.”  

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa lingkungan 

merupakan ruang kehidupan yang kita tempati dan merupakan keberadaan 

semua makhluk hidup, baik benda hidup maupun benda mati yang saling 

mempengaruhi kehidupan makhluk lainnya. 

Peran manusia dalam menjaga lingkungan sangat penting untuk 

menentukan masa depan lingkungannya. Lingkungan yang rusak karena 

aktifitas manusia yang tidak ramah dengan lingkungan namun sebaliknya, 

lingkungan akan terjaga jika manusia peka terhadap lingkungan sekitarnya. 

Maka sangatlah penting sebagai manusia menjaga kelestarian alam 

lingkungannya. Menurut Peni Suparto (2007:12) Di sisi lain manusia juga 

memiliki hak untuk membuka lahan baik untuk hunian maupun untuk 
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mengelola kekayaan bumi. Akan tetapi hak ini memiliki batasan dan proporsi 

yang jangan sampai menimbulkan efek negatif yang tidak dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu, selain wajib menjaga lingkungan manusia juga memiliki hak 

untuk membangun lahan. Misalkan pembangunan gedung sekolah untuk 

tempat belajar, kita memerlukan lahan. Dalam proses pembangunannya tidak 

boleh dilakukan secara langsung dalam artian tanpa pertimbangan terlebih 

dahulu karena nantinya dapat merusak pohon atau tanaman yang ada di 

lingkungan sekitar.  

Berdasarkan pemaparan diatas apat disimpulkan bahwa kita tetap bisa 

membangun sekolah sebagai sarana untuk belajar, namun kita wajib 

menghitung dengan cermat setiap dampak yang akan ditimbulkan sehingga 

sekolah menjadi suatu tempat sarana untuk belajar yang ramah lingkungan. 

Misalkan sekolah ramah lingkungan yaitu sekolah yang hijau, sehat dan 

seimbang antara pembangunan fisik dengan kualitas lingkungannya.  

Tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lingkungan 

hidup. Dalam peraturan ini memuat tentang pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup, pemerintah bisa memberikan pendidikan berupa 

pembinaan, pelatihan serta penghargan terhadap lembaga yang berjasa 

dibidang lingkungan hidup. Pada peraturan ini pemerintah ingin menciptakan 

sekolah yang berwawasan lingkungan dan peduli akan lingkungan melalui 

program Adiwiyata, seperti yang tercantum dalam lampiran Peraturan 

Lingkungan Hidup RI No. 05 tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan 

program Adiwiyata pada pasal 1 ayat (1) dan (2) memberikan devinisi : 

“(1)Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya 

lingkungan. (2) Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan 

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.” 
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Menanamkan pendidikan berwawasan lingkungan kepada siswa sejak 

dini sangatlah penting. Melalui sekolah Adiwiyata siswa diharapkan dapat 

berpartisipasi dalam menjalankan program Adiwiyata. Adiwiyata merupakan 

tempat yang baik dan ideal untuk siswa karena mereka dapat memperoleh 

berbagai ilmu pengetahuan dan norma serta etika yang bisa menjadi dasar 

untuk menuju kesejahteraan hidup dan membangun cita-cita yang 

berkelanjutan (Tim Adiwiyata, 2010:3). Sekolah Adiwiyata memiliki program 

tersendiri seperti lingkungan hijau dengan menanam pohon di lingkungan 

sekitar sekolah, pengadaan bank sampah, kantin sehat, dan pembuatan 

biokompos. 

Di daerah sekitar Kota Malang dan Kota Batu sudah banyak sekolah 

yang menjalankan program Adiwiyata. Hampir semua sekolah telah menjadi 

sekolah Adiwiyata namun ada juga sekolah yang masih berproses untuk 

menuju sekolah Adiwiyata. Untuk menjalankan program Adiwiyata sekolah 

harus memenuhi komponen-komponen yang ada. Berikut komponen yang ada 

dalam Adiwiyata : (1) Kebijakan yang berwawasan lingkungan, (2) 

Pelaksanaan kurikulum yang berbasis lingkungan, (3)  Kegiatan lingkungan 

yang berbasis partisipatif serta (4) Pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan (Tim Adiwiyata, 2010:3). 

Sekolah Adiwiyata memiliki program yang baik untuk penanaman 

pengetahuan dan karakter anak. Untuk memudahkan menjalankan program 

Adiwiyata pemerintah juga sudah membuat buku panduan yang bernama 

“Panduan Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) dan 

Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata pada lampiran Peraturan Menteri 
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Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 tahun 2013”.  Pada buku 

Panduan Adiwiyata juga dijelaskan beberapa program pendukung ramah 

lingkungan seperti pengomposan, pemanfaatan air dan pengelolaan air, taman 

atau kebun sekolah, green house, biopori, kantin sehat serta ramah lingkungan 

(Tim Adiwiyata, 2010:15). Namun dari beberapa program yang ada masih 

terdapat program yang belum bisa dijalankan dengan baik seperti program 

kantin sehat. Banyak sekolah yang menjalankan program Adiwiyata namun 

sering dijumpai untuk program kantin tidak sesuai dengan program Adiwiyata 

yaitu kantin yang sehat dan ramah lingkungan. Dilihat dari program yang 

dibuat oleh pemerintah ini, pemerintah ingin meningkatkan derajat kesehatan 

dan lingkungan hidup yang baik melalui program kantin sehat. 

Kantin atau warung merupakan tempat usaha yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk umum di 

tempat usahanya (KEMENKES RI 2003). Kantin sekolah adalah tempat usaha 

yang memberikan layanan kepada siswa berupa makanan dan minuman yang 

sehat. Berdasarkan penelitian mengenai sekolah sehat yang dilakukan oleh 

Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Depdiknas tahun 2007 pada 640 SD di 

provinsi yang diteliti, sebanyak 40% belum memiliki kantin. Sedangkan yang 

sudah memiliki kantin (60%), sebanyak 84,3% kantin belum memenuhi syarat 

kesehatan dan masih banyak ditemukan jajanan siswa sekolah yang tidak 

sesuai dengan standar makanan yang sehat seperti mutu kebersihan, kesehatan 

dan keamanan sehingga menimbulkan gizi buruk bagi siswa sekolah. Kantin 

yang sehat yaitu memiliki ciri menyediakan pangan yang sehat dan aman bagi 

siswa. Makanan yang sehat, aman dan bergizi merupakan makanan 



5 
 

mengandung zat gizi yang diperlukan anak untuk bisa hidup sehat dan 

produktif (Nuraida, dkk, 2014:1) 

Mengingat peranan kantin sehat sangat penting disekolah, maka 

seharusnya sekolah memberikan perhatian lebih pada pengelolaan kantin. 

Oleh sebab itu, pemerintah sudah melakukan berbagai usaha dalam mencegah 

penanggulangan panganan yang tidak aman di sekolah. Salah satunya yaitu 

Kementerian Lingkungan Hidup (2012:1) “Program Adiwiyata merupakan 

tindak lanjut dari MOU (Memorandum of Undestanding) tanggal 03 Juni 2005 

antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional. 

Tujuan program Adiwiyata itu sendiri adalah ingin mewujudkan warga 

sekolah yang bertanggungjawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan 

hidup melalui sekolah-sekolah untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Implementasi kantin sehat pada program sekolah Adiwiyata sering kali 

menemui kendala. Kesenjangan antara konsep dan praktik seringkali menjadi 

masalah yang sering muncul. Apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan 

yang sudah direncankan. Kebijakan tentang kantin sehat sering kali tersendat 

pada tahap implementasi yang masih kurang maksimal. Dalam penelitian ini 

peneliti memilih SDN Temas 01 Kota Batu sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan penelitian awal peneliti, pada bulan desember sekolah tersebut 

merupakan sekolah yang sudah menjalankan program Adiwiyata dan sudah 

mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.  

SDN Temas 01 Kota Batu terletak di Jl. Pattimura No. 23 Kota Batu. 

Sekolah ini sudah menjalankan progam Adiwiyata sejak tahun 2012 dan 
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program-program yang dijalankan sudah banyak salah satunya kantin sehat. 

Namun, dalam implementasi kantin sehat di sekolah tersebut masih belum 

berjalan dengan baik.  Banyak kendala yang ditemui dalam implementasi 

seperti jajanan kantin, sarana dan prasarana, serta kebiasaan siswa yang 

kurang baik dalam membeli jajanan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi 

penting untuk dilakukan karena dapat menggambarkan realita implementasi 

kantin sehat di sekolah tersebut. Selain itu ingin mengetahui fakor pendukung 

dan penghambat implementasi kantin sehat di sekolah tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana implementasi kantin sehat program Adiwiyata di SDN 

Temas 01 Kota Batu? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kantin 

sehat program Adiwiyata di SDN Temas 01 Kota Batu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi katin sehat program Adiwiyata di 

SDN Temas 01 Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat implementasi kantin sehat program Adiwiyata di SDN 

Temas 01 Kota Batu. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan 

pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep tentang 

implementasi kantin sehat di sekolah. 

b. Agar sekolah mampu menciptakan kantin sehat yang sesuai dengan 

Adiwiyata.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian nantinya bisa dijadikan masukan serta bahan 

evaluasi untuk sekolah dalam mengambil kebijakan dan 

mengimplementasi kebijakan kantin sehat pada program Adiwiyata 

di SDN Temas 01 Kota Batu sehingga dapat mencapai tujuan 

sekolah. 

b. Manfaat Bagi Peserta Didik 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian peserta didik tentang pentingnya mengkonsumsi 

makanan atau jajanan yang sehat dan menjaga lingkungan 

sekitarnya. 

c. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan pedoman yang berkaitan dengan implementasi 

kantin sehat program Adiwiyata yang ada di sekolah. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Temas 01 Kota Batu. Sekolah ini telah 

menerapkan program Adiwiyata seperti penghijauan ligkungan, kantin sehat, 

pembuaan biokompos, green house dan bank sampah. Melihat banyak 

program Adiwiyata yang sudah dijalankan di sekolah ini maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kantin sehat pada 

program Adiwiyata di SDN Temas 01 Kota Batu. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman definisi, penulis menuliskan 

definisi operasional untuk menyamakan pemahaman antara pembaca dengan 

maksud peneliti. Definisi operasional pada penelitian tersebut yaitu : 

a. Adiwiyata mempunyai pengertian suatu program yang dapat memberikan 

ilmu pengetahuan, norma serta etika kepada peserta didik sebagai dasar 

mereka menuju kesejahteraan hidup dan membangun program secara 

berkenjutan. 

b. Kantin/ warung sekolah merupakan tempat yang kegiatannya menyajikan 

makanan dan minuman yang sehat untuk semua warga sekolah terutama 

untuk siswa. 

c. Kebijakan merupakan aturan atau ketetapan yang dibuat pimpinan dalam 

implementasi suatu program yang menuntut konsistensi dari pelaku dan 

objek kebijakan  

 

 

 


