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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan merupakan kata istilah sebuah aturan yang sering kita dengar 

dalam konteks lingkup lembaga. Kebijakan sendiri memiliki cakupan istilah 

yang sangat luas. Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” 

yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga administrasi 

pemerintah (Hasbullah, 2015:37). Sedangkan menurut Syaeful Syagala 

(2008:97) mengutip pendapat Koontz dan O’Donell mengemukakan bahwa 

kebijakan merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani 

pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas 

tertentu dalam pengambilan keputusan. Ada lagi pendapat dari M. Hasbullah 

(2015:97) mengutip pendapat Eulau dan Prewitt yang mengemukakan bahwa 

kebijakan merupakan keputusan tetap yang sudah dibuat pimpinan dan 

menuntut konsistensi dari para pelaku dan objek kebijakan dalam 

implementasinya sehingga berbuah pada efektivitas suatu kebijakan.  

Dalam lembaga pendidikan seperti sekolah pasti menjalankan sebuah 

program agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik maka perlu 

adanya kebijakan yang dibuat. Kebijakan dibuat agar pelaksanaan program 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena kebijakan yang dibuat dapat 

menjadi sebuah acuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan 

sebuah program. Di SDN Temas 01 Kota Batu telah membuat kebijakan 
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mengenai kantin sehat agar pelaksaaan kantin sehat dapat berjalan dengan baik, 

isi dari kebijkan terebut yaitu :  

1) Menyediakan makanan yang memenuhi standar kesehatan makanan yang 

tidak mengandung bahan tambahan yang membahayakan kesehatan yaiu 

penggunaan pewarna, penawet, pengenyal, dll. 

2) Semua warga sekolah harus menjaga kebersihan warung sekolah dan 

sekitarnya 

3) Mengutamakan kejujuran dalam pengelolaan warung sekolah 

4) Diwajibkan memilah sampah pembungkus makanan unuk mempermudah 

pengelolaan sampah  

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas mengenai kebijakan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar kebijakan merupakan rangkaian 

konsep atau aturan yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam 

melaksanakan program yang didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan 

untuk mewujudkan tujuan implementasi berjalan dengan baik. Seperti 

kebijakan mengenai kantin sehat, kebijakan ini dibuat agar implementasi kantin 

sehat dapat berjalan dengan baik dan dapat mecapai tujuan dari kantin sehat itu 

sendiri. 

2.1.2 Pendidikan Lingkungan Hidup 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang 

dapat memberikan pengaruh pada perkembangan kehidupan kita baik secara 

langsung maupun tidak (Pratomo, 2008: 6). Sehingga perilaku manusia dapat 

mempengaruhi keseimbangan lingkungan seperti yang termuat dalam UU No. 

32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5), bahwa tatanan unsur lingkungan hidup 
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merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi 

dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan 

hidup. Namun sering dijumpai masalah lingkungan disebabkan karena 

ketidakmampuan manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, 

sehingga tidak mampu membuat hidup selaras dengan lingkungan sekitar. 

Oleh sebab itu, perlu menciptakan gaya hidup dan sikap peduli terhadap 

lingkungan supaya hidup selaras dengan lingkungan. Pendidikan merupakan 

jalur yang tepat sebagai sarana penanaman sikap peduli terhadap lingkungan. 

Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH harapannya dapat 

menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam memelihara dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yaitu suatu upaya merubah 

tingkah laku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

serta kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai lingkungan (Tim MKU PLH, 

2014:2). Pendidikan lingkungan hidup mempelajari permasalahan tentang 

pencemaran, kerusakan lingkungan serta pelestarian atau perlindungan 

lingkungan hidup. 

Tanggal 05 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri 

Pendidikan Nasional mengeluarkan SK nomor: 07/MenLH/06/2005 

No.05/VI/KB/2005 untuk pembinaan serta pengembangan pendidikan 

lingkungan hidup. Keputusan ini menekankan integrasi antara pendidikan 

lingkungan hidup dengan mata pelajaran. Setelah itu dibuat surat Edaran 

Direktur Jendral Manajemen Dasar dan Menengah No. 5555/C/C5/TU/2005 
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mengenai pelakanaan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah (Tim MKU LH, 2014:3). Oleh sebab itu, sekolah-

sekolah sekarang ini banyak yang menanamkan pendidikan peduli lingkungan 

mulai dari SD hingga SMA agar tujuan pendidikan lingkungan hidup dapat 

tercapai. Tujuan dari PLH yaitu menjadikan masyarakat sadar terhadap 

lingkungan dan berbagai masalahnya, serta mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, sikap, motivasi, dan bersedia untuk bekerja perorangan atau 

kelompok menuju pemecahan dan pencegahan masalah-masalah lingkungan 

hidup (Karim, 2003: 46). 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulka bahwa pendidikan 

lingkungan hidup sangat penting ditanamkan pada siswa sekolah mulai dari 

SD hingga SMA karena tujuan dari PLH yaitu merubah perilaku dan sikap 

siswa dalam menanamkan perilaku peduli lingkungan pada siswa. Sehingga 

siswa mejadi sadar dengan permasalahan lingkungan disekitarnya sserta dapat 

memberikan solusi mengenai permasalahan lingkungan tersebut. 

2.1.3 Kantin Sehat 

Kantin merupakan sarana penunjang yang memiliki pengaruh yang 

sangat penting dalam kegiatan di sekolah. Kantin adalah tempat jajanan anak 

di sekolah selain penjual makanan jajanan di luar sekolah (Nuraida dkk, 

2014:10). Kantin sekolah menyediakan berbagai macam makanan karena 

merupakan pengganti makanan pagi dan siang di rumah serta camilan dan 

minuman. Dilihat dari pengertian diatas maka, keberadaannya sangat 

dibutuhkan terutama oleh siswa. Sering kali siswa tidak sempat sarapan pagi 

akhirnya mereka makan di kantin sekolah. Kantin juga dimanfaatkan siswa 
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untuk mengisi waktu istirahat untuk menikmati makanan dan minuman. Maka 

tidak dapat dipungkiri setiap bel istirahat berbunyi banyak siswa yang ingin 

makan dan minum di kantin secara serempak.   

Dalam pengelolaannya kantin sekolah harus bersih dan dapat menjaga 

kebersihan lingkungan kantin. Jajanan yang disediakan kantin sekolah harus 

sehat, bergizi, dan aman. Bergizi yang dimaksudkan yaitu makanan 

mengandung zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dapat 

bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan (Hardiansyah dkk, 2011:6). 

Sedangkan keamanan panganan merupakan keadaan atau usaha yang 

dibutuhkan dalam mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, 

kimia, serta benda lain yang bisa mengganggu, merugikan, serta 

membahayakan kesehatan seseorang (Hardiansyah dkk, 2011:6). Oleh sebab 

itu, sangat penting kantin sekolah dalam menyediakan pangan yang aman 

supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada semua warga 

sekolah seperti sakit perut, diare, keracunan dan lain-lain. 

Dalam mewujudkan kantin yang sehat dan bersih, menteri Pendidikan 

Nasional telah bekerja sama dengan menteri Lingkungan Hidup untuk 

menjalankan program Adiwiyata. Kantin sehat merupakan implementasi dari 

program Adiwiyata melalui pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan 

untuk meningkatkan kualitas layanan kantin agar sehat dan ramah 

lingkungan. Menuju kantin sekolah yang sehat terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan seperti :  
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1. Penyediaan Makanan atau Jajanan yang Sehat dan Aman Bagi Anak 

Dalam menyediakan makanan bagi anak tidak boleh sembarangan harus 

diperhatikan makanan harus sehat, bergizi, dan aman. Jajanan sehat, 

bergizi, serta aman merupakan jajanan mengandung zat gizi yang 

dibutuhkan anak agar bisa hidup sehat dan produktif. Jajanan harus bersih, 

tidak kedaluwarsa, dan tidak mengandung bahan kimia atau mikroba 

berbahaya pada kesehatan (Nuraida dkk, 2014:1). Hal tersebut sangat 

penting untuk dilakukan karena untuk mendukung kebutuhan gizi dan 

kesehatan siswa di sekolah. 

2. Menyediakan Makanan atau Jajanan yang Beragam dan Bergizi 

Dalam upaya menuju kantin sehat hal yang perlu dilakukan seperti 

menyediakan makanan yang beragam atau bervariasi dan bergizi. 

Tujuannya agar siswa tidak mudah bosan dengan makanan yang mereka 

konsumsi, namun meskipun penampilan atau rasa makanan berubah tetapi,  

tidak mengurangi gizi yang terkandung didalamnya. Makanan bervariasi 

dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun, 

serta pengatur (Nuraida dkk, 2014:3). Makanan yang mengandung sumber 

zat tenaga seperti makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, 

dan lemak. Makanan sumber tenaga yaitu makanan hewani seperti ayam, 

ikan, telur, dan daging. Sedangkan makanan sumber pengatur seperi sayur-

sayuran dan buah-buahan. Makanan harus diberikan secara seimbang 

karena untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan aktivitas siswa.  

Pentingnya penyediaan makanan yang beragam dan bergizi untuk 

mengantisipasi makanan yang kekurangan salah satu zat gizi, maka bisa 
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mengkonsumsi makanan yang lainnya yang mengandung kandungan gizi 

yang dibutuhkan. Mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi serta 

aman juga bisa meningkatkan pertumbuhan fisik dan kecerdasan, serta 

nantinya bisa meningkatkan kualitas sumber daya siswa (Nuraida dkk, 

2014:4). 

3. Makanan yang Dijual Di Sekolah 

Ada beberapa klasifikasi makanan yang dapat dijual di kantin 

sekolah untuk menuju kantin sehat. Pertama makanan sepinggan adalah 

kelompok makanan utama, yang bisa disiapkan di rumah atau disiapkan di 

kantin (Nuraida dkk, 2014:11). Contoh dari makanan sepinggan yaitu soto, 

bakso, mie ayam, nasi campur, dan sebagainya. Kedua makanan camilan 

bukan merupakan makanan utama, makanan camilan dibedakan menjadi 

dua yaitu makanan camilan basah seperti pisang goreng tahu tempe 

goreng, lumpia, risoles, dan lain-lain serta makanan camilan kering seperti 

keripik, biskuit, kue kering, dan sebagainya. 

Ketiga minuman, kelompok minuman yang dijual di kantin yaitu 

air putih yang berkemasan maupun tidak, minuman ringan berkemasan 

seperti minuman sari buah dan minuman produk sendiri seperti teh, dan 

yang terakhir minuman campur seperti es campur, es buah, dan 

sebagainya. Terakhir buah adalah jenis makanan terdapat sumber vitamin 

dan mineral yang penting bagi siswa sekolah (Nuraida dkk, 2014:13). 

Dalam menjual buah-buahan bisa secara utuh misalnya pisang, salak, dan 

jeruk dan secara kupas dan potong misalnya buah semangka, melon, 
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pepaya, dan lain-lain. Sebaiknya buah-buahan dikonsumsi setiap hari 

karena sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

4. Penyajian Makanan yang Aman 

Menyediakan makanan yang aman sangat perlu untuk dilakukan. 

Untuk menyediakan makanan yang aman dapat melakukan beberapa hal. 

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) ada lima kunci penyediaan 

makanan yang aman yaitu (1) menjaga kebersihan, (2) pisahkan makanan 

mentah dengan makanan matang, (3) masaklah panganan secara benar, (4) 

simpan pangan dalam suhu yang aman, dan (5) gunakan air serta bahan 

baku yang aman (Nuraida dkk, 2014:16). Menjaga kebersihan dapat 

dilakukan dengan cara mencuci tangan sebelum memasak, menyiapkan 

makanan, setelah memegang makanan, setelah memegang bahan yang 

mentah, setelah dari WC, serta setelah memegang benda kotor. Bukan 

hanya kebersihan tangan saja tetapi kebersihan tempat dan peralatan juga 

harus diperhatikan seperti : 

1) Membersihkan meja untuk menaruh makanan 

2) Membersihkan lantai dengan sabun pel dan air bersih dengan benar 

3) Membersihkan peralatan dapur seperti sendok, piring, dan mangkok 

setelah dipakai 

4) Membilas peralatan kembali sebelum dipakai memasak 

5) Menjaga kantin agar bebas dari serangga seperti kecoa, lalat, dan tikus 

6) Membuang sampah secara teratur 

7) Menjaga makanan dalam keadaan tertutup 
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Sedangkan kebersihan yang harus diperhatikan untuk orang yang 

langsung menangani makanan yaitu harus mengenakan pakaian yang 

bersih, memakai celemek dan topi/ kerudung, dan menggunakan alas kaki. 

Itulah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kantin dan 

makanan yang akan di jual di kantin sekolah. 

5. Sarana dan Prasarana Kantin Sehat 

Kantin disekolah bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu kantin 

ruangan tertutup dan kantin ruangan terbuka. Namun untuk kantin yang 

terbuka terbuka ruang pengelolaan dan tempat penyajian makanan tetap 

dalam keadaan tertutup (Nuraida dkk, 2014:34). Sarana dan prasarana 

yang harus ada dalam kantin yaitu seperti: bangunan, suplai air, tempat 

pengolahan makanan atau tempat persiapan makanan, penyajian atau 

displai makanan, tempat makan, tempat penyimpanan bahan baku 

makanan, peralatan untuk pengolahan, fasilitas sanitasi, perlengkapan 

kerja karyawan, tempat penyimpanan uang, dan pembuangan limbah.  

Syarat-syarat kantin sehat sesuai pada pedoman Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1429 tahun 2006 yaitu : (1) tersedia tempat untuk 

mencuci peralatan makanan dan minuman dengan air yang mengalir, (2) 

tersedia tempat mencuci tangan untuk pengunjung kantin, (3) tersedia 

tempat untuk menyimpan bahan makanan, (4) tersedia tempat menyimpan 

peralatan makanan dan minuman, dan tempat kantin minimal berjarak 20 

meter dengan TPS. 
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6. Pengawasan Kantin Sekolah 

Pengawasan kantin sekolah diperlukan untuk mewujudkan kantin 

sekolah yang sehat. Pada pengawasan ini kepala sekolah dan guru 

memiliki peranan yang penting untuk mengarahkan kantin sekolah agar 

bisa menyediakan makanan yang sesuai dengan PUGS (Pedoman Umum 

Gizi Seimbang) (Nuraida dkk, 2014:48). Keterlibatan wali murid juga bisa 

berperan untuk menyediakan makanan yang sehat, beragam, dan bergizi di 

kantin sekolah.  

Pengawasan kantin sekolah dapat dilakukan secara informal yaitu 

seluruh pihak sekolah, murid, dan wali murid, sedangkan secara formal 

yaitu guru atau petugas UKS sebagai pembina serta pengawas kantin sehat 

di sekolah, yang terakhir secara eksternal yaitu melibatkan Dinas 

Kesehatan/ Puskesmas. 

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa kantin merupakan sarana 

yang sangat dibutuhkan oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan makan dan 

minum mereka. Dalam pelayanannya kantin menyediakan makanan atau 

jajanan dan minuman bagi siswa, untuk mewujudkan kantin sehat di 

sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti harus 

menyediakan makanan yang sehat, aman dan bergizi bagi siswa serta 

beragam dan bervariasi agar siswa tidak mudah bosan. Pemenuhan sarana 

dan prasarana yang sesuai dengan kriteria kantin sehat serta disesuaikan 

dengan kebutuhan sekolah. Dalam penyelengaraan kantin sehat sekolah 

harus melakukan pengawasan yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan 

bekerjasama dengan pihak luar seperti dinas kesehatan. 
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2.1.4 Program Adiwiyata 

Penanaman karakter peduli lingkungan harus dibentuk sejak dini. 

Karakter ini harus bisa terbentuk pada diri peserta didik di lingkungan 

sekolah. Hal ini bisa ditunjukkan melalui sikap dan tindakan peserta didik 

untuk selalu berupaya menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan yang 

terjadi disekitar mereka. Tindakan yang dilakukan tidak hanya menjaga dan 

mencegah saja, tetapi bisa juga dengan menunjukkan sikap dan tindakan 

upaya-upaya memperbaiki lingkungan yang telah terjadi kerusakan. Oleh 

karena itu, pendidikan peduli lingkungan sangat penting untuk dibentuk pada 

peserta didik sejak dini.  

Adiwiyata merupakan program yang sangat relevan dengan 

permasalahan lingkungan saat ini. Program ini menekankan pada aspek 

pembentukan karakter kepada semua warga sekolah untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam mengelola lingkungan secara baik. Harapan dari adanya 

program ini dapat membentuk karakter peserta didik peduli lingkungan. Hal 

ini bisa dilakukan mulai dari hal terkecil seperti membuang sampah pada 

tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar sekolah, peserta didik bisa 

membedakan sampah yang organik dan non organik, penghematan dalam 

pemakaian air, memanfaatkan barang yang tidak terpakai seperti kertas, dan 

lain-lain. 

Program Adiwiyata adalah salah satu program dari Permen 

Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2009. Pada Permen ini dijelaskan mengenai 

pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Seperti yang tercantum dalam 



20 
 

lampiran Permen Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 

(2) yaitu : 

“Program ADIWIYATA adalah salah satu program kerja berlingkup 

nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan 

hidup” 

Program ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada lembaga 

pendidikan formal yang telah berjasa dalam menjalankan dan 

mengembangkan pendidikan lingkungan hidup. Dengan adanya penghargaan 

ini lebih memotivasi lembaga pendidikan formal untuk lebih baik lagi dalam 

menjalankan program Adiwiyata. 

Menurut Tri Rismawati dalam jurnalnya, Adiwiyata berasal dari kata 

“Adi” berarti : besar, agung, baik, sempurna. “Wiyata” berarti : tempat 

seseorang mendapat ilmu pengetahuan dan norma. Sedangkan dalam Permen 

Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1), Adiwiyata 

merupakan sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh berbagai 

ilmu pengetahuan serta berbagai norma dan etika yang bisa dijadikan dasar 

menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan 

berkelanjutan. Jadi Adiwiyata adalah program yang baik dalam membentuk 

karakter/etika dalam menjaga lingkungan di lingkungan sekolah agar tercipta 

kehidupan yang sejahtera dan tentram, serta meneruskan program pemerintah 

secara berkelanjutan. 

Adiwiyata merupakan suatu program langkah nyata kerjasama Permen 

Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

menciptakan generasi bangsa yang berwawasan lingkungan hidup. Program 

ini dibuat untuk mendorong serta membentuk sekolah-sekolah di Indonesia 
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agar menjalankan program pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup  

dan pembangunan yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang 

maupun generasi mendatang. 

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan warga sekolah yang 

bertanggung jawab dalam upaya melindungi dan mengolah lingkungan hidup 

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan (Tim Adiwiyata, 2012:3). Adiwiyata merupakan program 

sekolah yang bertujuan menciptakan keadaan lingkungan sekolah yang baik 

untuk melaksanakan pembelajaran serta sebagai tempat penyaluran 

pendidikan lingkungan hidup dalam upaya untuk mendorong semua warga 

sekolah menyelamatkan lingkungan sekitar serta pembangunan yang 

berkelanjutan yang nantinya dapat mewujudkan sekolah yang peduli dan 

berbudaya lingkungan. 

Pada pelaksanaanya program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip 

dasar (Tim Adiwiyata, 2012:3) yaitu : 

1. Partisipatif 

Komunitas disekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi 

seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai 

tanggungjawab dan peran. Untuk menjalankan program Adiwiyata 

keterlibatan semua warga kepala sekolah sangatlah penting untuk 

mensukseskan program ini. Warga sekolah dituntut untuk berperan aktif 

dalam menciptakan budaya peduli lingkungan mulai kepala sekolah, guru, 

siswa, staff, bahkan karyawan kantin.  
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2. Berkelanjutan 

Keseluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana serta terus 

menerus secara komprehensif. Oleh karena itu, perlu manajemen yang 

baik dalam pelaksanaannya. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Setiap proses yang dilaksanakan 

pasti memerlukan monitoring dan evaluasi karena dua hal ini berfungsi 

untuk memantau jalannya sebuah program dan memberikan penilaian 

terhadap program yang sudah berjalan. Sehingga penilaian ini nanti dapat 

memberikan masukan untuk kedepannya terhadap implementasi program 

Adiwiyata. 

Untuk terciptanya tujuan program Adiwiyata dibutuhkan beberapa 

komponen. Ada empat komponen program yang menjadi satu kesatuan 

utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Komponen tersebut adalah (Tim 

Adiwiyata, 2012:4) : 

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

Pada komponen ini sekolah dituntut untuk dapat mengembangkan 

kebijakan berwawasan lingkungan. Kebijakan atau keputusan yang dibuat 

harus melibatkan stakeholder sekolah agar hasilnya nanti dapat 

dipertanggung jawabkan. Kebijakan yang telah diambil harus 

disosialisasikan agar kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan 

maksimal dan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi sekolah. 

Dalam pengembangannya tersebut sekolah berpedoman pada buku 

pedoman Adiwiyata agar sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada 

buku tersebut. Berikut beberapa indikator dalam buku panduan Adiwiyata 
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tahun 2012 yang terkait dengan pengembangan kebijakan sekolah 

berwawasan lingkungan, yaitu : 

1) Visi, Misi serta Tujuan sekolah dalam KTSP  

2) Struktur kurikulum  

3) Mata pelajaran wajib dan/atau Mulok yang terkait PLH dilengkapi  

4) Rencana kegiatan serta anggaran sekolah memuat usaha perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (Tim Adiwiyata, 2012:10) 

2. Pelaksanaan Kurikulum Berwawasan Lingkungan 

Telah disinggung tadi bahwa ada empat komponen dalam program 

Adiwiyata salah satunya pelaksanaan kurikulum berwawasan lingkungan. 

Komponen ini merupakan salah satu komponen penunjang tercapainya 

tujuan program Adiwiyata. Menurut Hamalik kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

(Mustari, 2014:53). Artinya kurikulum disini merupakan suatu rencana 

pembelajaran yang dijadikan sebagai pegangan untuk tercapainya suatu 

tujuan dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, kurikulum merupakan 

perangkat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

adanya kurikulum maka tujuan dan sasaran pembelajaran dapat terarah dan 

jelas. 

Sebagai sekolah Adiwiyata harus melaksanakan kurikulum 

berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya  harus ada manajemen 

kurikulum yang dikelola dengan baik dari segi perencanaan, 
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pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi kurikulum. 

Berikut beberapa indikator pelaksanaan kurikulum berwawasan 

lingkungan yang dijelaskan didalam buku panduan Adiwiyata tahun 2012, 

yaitu : 

1) Penerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

2) Pengembangan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran 

lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan 

3) Pengembangan indikator serta instrumen penilaian pembelajaran 

lingkungan hidup 

4) Penyusunan rancangan pembelajaran yang lengkap (kelas, 

laboratorium, maupun luar kelas) 

5) Mengikutsertakan wali murid serta masyarakat pada program 

pembelajaran 

6) Mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup 

7) Mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural untuk pemecahan 

masalah lingkungan hidup, serta menerapkannyaa dalam kehidupan 

sehari-hari 

8) Menghasilkan karya nyata berkaitan dengan fungsi pelestarian 

lingkungan hidup serta pencegahan terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup 

9) Penerapan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah lingkungan  

10) Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan 

beragam cara atau media (Tim Adiwiyata, 2012:11) 
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3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

Pada komponen ini sekolah harus mampu mengajak seluruh warga 

sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola lingkungan hidup. 

Selain itu peran komite dan lembaga instansi dari luar juga harus 

dilibatkan dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di 

sekolah. Berikut beberapa indikator kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif dalam buku panduan Adiwiyata tahun 2012, yaitu : 

1) Memelihara dan merawat gedung serta lingkungan  

2) Pemanfaatan lahan dan fasilitas di sekolah dengan baik serta 

melindungi dan mengelolah lingkungan hidup  

3) Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan usaha 

melindungi dan mengelola lingkungan hidup 

4) Ada kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam usaha melindungi 

dan mengelola lingkungan hidup 

5) Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup dari pihak luar 

6) Pemanfaatan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran 

lingkungan hidup 

7) Mendapatkan dukungan dari kalangan berkaitan dengan sekolah untuk 

meningkatkan usaha melindungi dan mengelola lingkungan hidup di 

sekolah 

8) Meningkatkan peran komite sekolah untuk membangun kemitraan 

dalam usaha melindungi dan mengelola lingkungan hidup 

9) Menjadi narasumber pembelajaran lingkungan hidup. 
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10) Pemberian dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (Tim Adiwiyata, 2012:13) 

4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

Pada program Adiwiyata sekolah harus mampu mengelola sarana 

pendukung menjadi ramah lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan 

manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Sarana pendukung yang ada 

disekolah meliputi kamar mandi, air WC yang lancar, kantin, tempat air 

wudhu, dan lain-lain. Sarana tersebut harus dikelola secara efektif dan 

efisien agar tidak merugikan pihak lain dan alam. Berikut beberapa 

indikator pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan dalam buku 

panduan Adiwiyata tahun 2012, yaitu : 

1) Penyediaan sarana dan prasarana dalam mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup di sekolah  

2) Penyediaan sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran 

lingkungan hidup di sekolah 

3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan 

4) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah 

5) Pemanfaatan listrik, air dan ATK secara tepat 

6) Peningkatan kualitas layanan kantin sehat dan ramah lingkungan (Tim 

Adiwiyata, 2012:15) 

Sekolah dikatakan sekolah Adiwiyata jika dapat mewujudkan 

program Adiwiyata. Untuk mewujudkan program tersebut melalui 

beberapa proses yang telah tersusun. Seperti yang telah terlampir dalam 

buku panduan Adiwiyata tahun 2013. Ada lima langkah untuk 
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mewujudkan progam Adiwiyata yaitu : (1) Membentuk Tim Adiwiyata 

Sekolah, (2) Menyusun Kajian Lingkungan Sekolah, (3) Penyusunan 

Rencana Aksi Lingkungan, (4) Pelaksanaan Aksi Lingkungan, dan (5) 

Evaluasi dan Monitoring. 

Berdasarkan pemaran di atas dapat disimpulkan bahwa program 

Adiwiyata mrupakan program peduli dan berbudaya lingkungan. Prinsip 

dari program ini yaitu ada partisipasi dari warga sekolah dalam 

menjalankan program serta program yang dijalankan berkelanjutan. 

Komponen dalam program ini ada empat komponen yaitu kebijakan 

berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berwawasan lingkungan, 

kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana dan 

prasarana ramah lingkungan. Dari beberaa komponen tersebut setiap 

komponen memiliki beberapa program yang dijalankan. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam peneliian ini, peneliti menemukan kajian yang masih relevan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti mengambil penelitian ini 

untuk ditambahkan ke dalam daftar pustaka. Penelitian peneliti relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Martha Rahayu penelitiannya yang 

berjudul “ Manajemen Layanan Kantin Sehat Di Sekolah Adiwiyata (Studi 

Kasus Di SMPN 10 Malang)” yang dilakukan pada tahun 2017.  

Pada penelitian yang relevan ini peneliti memberikan kesimpulan 

bahwa diadakannya kantin sehat di SMPN 10 Malang karena keprihatinan atas 

banyaknya jajanan siswa yang tidak sehat untuk dikonsumsi dan juga sebagai 

usaha dalam meningkatkan layanan kantin sehat dan ramah lingkungan. Pada 
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perencanaannya guru ditunjuk sebagai koordinator sekaligus 

penganggungjawab kantin sehat, lalu pembuatan Memorandum Of 

Understanding antara kepala sekolah dengan penjamah makanan atau penjual 

makanan, serta menyediakan sarana dan prasaranan pendukung yang akan 

digunakan untuk melaksanakan layanan kantin sehat. 

 Pelaksanaan kantin sehat meliputi menyediakan makanan dan 

minuman sehat serta sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. 

Pengawasan juga dilakukan secara internal dan eksternal. Adapaun dampak 

yang ditimbulkan dari layanan kantin sehat ini yaitu terpenuhinya kebutuhan 

makanan dan minuman siswa yang higienis dan bergizi di sekolah, 

membangun karakter siswa agar dapat memilih makanan yang baik dan sehat, 

serta terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan ramah 

lingkungan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari tempat 

dan waktu. Perbedaan yang mendasar lagi yaitu penelitian yag dilakukan oleh 

peneliti yang relevan mengenai manajemen kantin sehat sedangkan peneliti 

sendiri akan menganalisis tentang implementasi kantin sehat. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian yang Relevan 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Penelitian yang relevan : 

“Manajemen Layanan 

Kantin Sehat Di Sekolah 

Adiwiyata (Studi Kasus Di 

SMPN 10 Malang)” 

a. Menganalisis tentang 

kantin sehat program 

Adiwiyata di sekolah 

a. Penelitian dilakukan di 

SMPN 10 Malang  

b. Penelitian dilakukan 

dengan pendekatan 

kualitatif 

 

b. Fokus penelitian pada 

manajemen kantin sehat 

di sekolah Adiwiyata 

2. Peneliti : “Analisis 

Implementasi Kantin Sehat 

Pada Program Adiwiyata Di 

SDN Temas 01 Kota Batu” 

a. Menganalisis tentang 

kantin sehat program 

Adiwiyata di sekolah 

a. Penelitian dilakukan di 

SDN Temas 01 Kota 

Batu 

b. Penelitian dilakukan 

dengan pendekatan 

kualitatif 

 

b. Fokus penelitian pada 

implementasi kantin 

sehat di sekolah 

adiwiyata 
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2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir Implementasi Kantin Sehat Di Sekolah 

 

 

 

 

 
Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir Implementasi Kantin Sehat Di Sekolah 

 

Kondisi Ideal 

Kantin Sehat adalah tempat jajanan anak di sekolah yang menyediakan makanan yang 

sehat, aman, dan bergizi serta dalam pengelolaannya harus bersih dan dapat menjaga 

kebersihan lingkungan kantin  

 

Kondisi Lapang 

 

SDN Temas 01 Kota 

Batu 

mengimplementasikan 

kantin sehat sejak tahun 

2012 

 

Kantin sehat diperkuat 

dengan adanya 

penghargaan sekolah 

Adiwiyata Tingkat 

Nasional 

 

Kantin sehat dalam 

penerapannya 

penyediakan jajanan 

yang sesuai dengan 

kriteria kantin sehat 

serta sarana dan 

prasarana yang 

mendukung 

 

Fokus Penelitian 

1. Kegiatan implementasi Kantin Sehat 

2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi kantin sehat 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan : Kualitatif 

Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif 

Metode  : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi  

 

Hasil 

Mendeskripsikan implementasi kantin sehat di sekolah serta untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi kantin sehat 


