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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Bab ini akan dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan kajian teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun kajian teori yang dimaksud berkaitan 

dengan istilah penerapan yang digunakan. 

1. Pendidikan Lingkungan Hidup  

a. Pengertian Pendidikan Lingkungan Hidup  

 Pendidikan lingkungan hidup merupakan suatu proses yang memiliki tujuan 

untuk menciptakan masyarakat di dunia yang memiliki kepedulian terhadap masalah 

dan lingkungan, pengetahuan, komitmen, motivasi dan ketrampilan untuk bekerja 

lebih baik lagi secara kolektif maupun perorangan untuk mencari suatu alternatif 

atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang 

(Surdayanti, 2009). Sejalan dengan itu Meilani (2011) berpendapat bahwa 

Pendidikan lingkungan hidup merupakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk 

merubah perilaku individu menjadi perilaku yang positif terhadap lingkungan yang 

kenyataannya dalam upaya pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah 

sebagian besar baru sampai pada tahap peningkatan pengetahuan. 

 Pendidikan lingkungan hidup merupakan segala situasi, benda dan kondisi 

yang ada disekeliling makhluk hidup yang berpengaruh terhadap lingkungan dalam 

masa pertumbuhan, sifat dan persebarannya (Nursid Sumaatmadja, 

2003).Kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut yaitupendidikan lingkungan 

hidup merupakan pendidikan yang berada di sekeliling masyarakat di dunia atau 

makhluk hidup yang telah memiliki suatu tujuan terhadap kepedulian lingkungan 
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yang berupaya untuk mendorong individu lebih baik dalam pelaksanaan ramah 

lingkungan. 

 Dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya dan peduli terhadap lingkungan, 

semua warga sekolah perlu dilibatkan dalam kegiatan/aktivitas pembelajaran 

lingkungan hidup.Dan sekolah juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat sekitar 

sekolah dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat memberikan 

manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat dan lingkungannya. 

Menurut Hamzah Syukri (2013)Kegiatan tersebut meliputi : 

1) Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup disekolah 

2) Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar  

3) Membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan 

lingkungan hidup disekolah  

 Kebijakan pendidikan lingkungan hidup merupakan kebijakan dasar sebagai 

arahan bagi pelaksanaan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup di 

Indonesia.Pendidikan lingkungan hidup yang diyakini sebagai salah satu solusi 

alternatif yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.Pendidikan 

lingkungan hidup di Indonesia selama ini masih belum memberikan pengaruh positif 

terhadap perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan 

yang menguntungkan atau berpihak bagi lingkungan hidup dan masyarakat 

 Dari masalah tersebut melakukan pembinaan dan pengembangan lingkungan 

menjadi penting di sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, dengan  materi 

lingkungan hidup dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler untuk mewujudkan 

sekolah berbudaya lingkungan.  
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2. Adiwiyata  

a. Pengertian Program Adiwiyata  

Adiwiyata merupakan tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh 

segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar 

manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan 

yang berkelanjutan (Menteri Pendidikan Nasional, 2005).Program Adiwiyata 

merupakan program kerjasama dari semua warga sekolah, sehingga terbentuk 

karakter dan berbudaya yang berwawasan lingkungan bagi warga sekolah 

dimanapun berada dan tidak menjadi beban bila karakter sudah tertanam (Hidayat 

dkk, 2013). Program Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian 

Lingkungan Hidup dalam mendorong terciptanya kesadaran warga dan pengetahuan 

yang memiliki upaya pelestarian lingkungan hidup (Ulfatur, 2014).  

Dapat disimpulkan, bahwa Adiwiyata mempunyai pengertian sebagai tempat 

yang baik dimana dapat diperoleh berbagai ilmu pengetahuan, norma serta etika 

yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar bagi manusia untuk bertingkah laku menuju 

kesejahteraan hidup dan pembangunan yang bekelanjutan serta dapat mendorong 

terciptanya pelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya program Adiwiyata tidak 

ditujukan sebagai suatu lomba penghargaan atau kompetisi, Penghargaan Adiwiyata 

diberikan sebagai suatu bentuk apresiasi kepada sekolah yang telah mampu dalam 

melaksanakan upaya untuk peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar 

dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Program Adiwiyata yang telah 

digulirkan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk apresiasi bagi sekolah di 

Indonesia yang telah menerapkan Sekolah Berbudaya Lingkungan.  

 

 



9 

 

3. Tujuan Program Adiwiyata  

 Tujuan Program Adiwiyata menurut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012) 

merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang 

bertnggungjawab dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan.Tujuan Program Adiwiyata merupakan tujuan untuk menciptakan 

kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran 

warga sekolah, agar warg sekolah tersebut dapat bertanggungjawab dalam upaya 

penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia (Samsudin, 

2012). 

 Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan tujuan Program Adiwiyata 

yaitu tujuan yang dapat menjadikan sekolah untuk mempunyai lingkungan yang 

bersih dan menjadikan warga sekolah agar bertanggungjawab dalam melestarikan 

dan menjaga lingkungan.Menurut Ratna Juliari (2015) ada empat indikator sekolah 

Adiwiyata, yaitu : 

a. Pengembangan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan  

b. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan  

c. Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif  

d. Pengembangan dan pegelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah 

lingkungan 

Komponen Program Adiwiyata : 

a. Kebijakan berwawasan lingkungan  

b. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan  

c. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

d. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan  
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4. Ruang Lingkup Program Adiwiyata 

 Untuk mewujudkan tujuan dari program Adiwiyata, telah ditetapkan manfaat 

dalam pelaksanaannya. Manfaat tersebut menurut Menteri Lingkungan Hidup 

(2013:5) dari program adiwiyata yaitu: 1) Merubah perilaku warga sekolah untuk 

melakukan budaya pelestarian lingkungan : yaitu dari adanya Program Adiwiyata ini 

diharapkan perilaku warga sekolah dapat berubah lebih baik lagi dalam melakukan 

pelestarian lingkungan dan budaya untuk mewujudkan sekolah yang peduli dalam 

pelestarian lingkungan, 2) Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional sekolah : yaitu dari program ini dapat meningkatkan mutu kerja dalam 

kegiatan sekolah dalam pelaksanaan program Adiwiyata sebagai prosedur 

pelaksanaan kegiatan di sekolah, 3) Meningkatkan penghematan sumber dana 

melalui pengurangan sumber daya dan energy : yaitu dari program ini warga sekolah 

agar lebih mengerti dan mengetahui mengenai cara penghematan sumber dana serta 

warga sekolah agar bisa mengurangi pemakaian sumber daya dan energy meskipun 

sudah tersedia.  

 4). Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif 

bagi semua warga sekolah : yaitu dari adanya program Adiwiyata ini lingkungan di 

sekitar sekolah lebih baik dan warga sekolah menjadi nyaman saat mengikuti 

pembelajaran berlangsung serta warga sekolah agar lebih nyaman lagi saat di 

sekolah, 5) Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah : dari 

program Adiwiyata ini dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan akan 

membuat warga sekolah semakin erat jiwa kebersamaannya, 6) Dapat menghindari 

berbagai Resiko Dampak Lingkungan di wilayah sekolah : adanya program ini 

dampak negatif dari pencemaran lingkungan dan sejenisnya akan lebih berkurang 
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lagi karena dengan adanya kebiasaan warga sekolah mengenai peduli terhadap 

lingkungan, 7) Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang 

pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan benar : dari adanya 

program Adiwiyata dalam kegiatannya dapat menjadi suatu tempat mencari ilmu 

atau tempat pembelajaran yang lebih dalam mengenai pemeliharaan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang baik, dan benar, sehingga generasi muda dapat mengetahui 

lebih dalam mengani pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, 

dan benar.  

Faktor Pendukung dalam Mewujudkan Sekolah Adiwiyata : 

 Abror (2012:1) Menyatakan bahwa adapun faktor pendukung agar 

terwujudnya proram sekolah adwiyata adalah : 

a. Kebiasaan lingkungan sekolah yang berish dan sehat telah tertanam pada 

semua warga sekolah  

b. Tampilan fisik sekolah yang sangat indah, nyaman dan rindang dengan 

penataan lingkungan sekolah yang baik, yang mempuntai taman sekolah, 

pengelolaan sarana dan prasara sekolah. Kantin serta pengelolaan sampah  

c. Dukungan yang besar dari semua warga sekolah maupun warga luar sekitar 

sekolah  

 Menurut Landriany (2014:82) faktor pendukung dalam pelaksanaan program 

Adiwiyata yaitu sebagai sarana informasi dan komunikasi maupun dapat dijadikan 

sebagai suatu pemanfaatan teknologi yang terus diupayakan sehingga pengembangan 

pendidikan lingkungan lebih berguna serta sekaligus bisa memberikan akses untuk 

masyarakat mengenai informasi tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).Dari 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam 

mewujudkan program sekolah Adiwiyata dapat dipengaruhi oleh banyak 
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hal.Terdapat fakor pendukung dari dalam sekolah maupun luar lingkungan 

sekolah.Faktor tersebut saling berperan penting dalam membantu sekolah untuk 

mewujudkan Program Adiwiyata. 

5. Pelaksanaan Program Adiwiyata. 

Dalam pendidikan baik itu formal maupun non formal memiliki peran  untuk 

turut meminimalisir kerusakan lingkungan hidup karena dapat menjadi  yang 

terdepan untuk membangun generasi yang sadar akan pentingnya menjaga dan 

melestarikan lingkungan hidup. Program Adiwiyata jangan dipandang suatu program 

baru yangakan menjadi beban bagi sekolah. Tetapi harus dianggap sebagai salah satu 

program pendukung dan pengembangan kreativitas dalam mewujudkan Pendidikan 

Nasional yang berkarakter. 

Apalagi jika dilihat lebih lanjut dari tujuan program Adiwiyata dan cara 

pencapaiannya, tidak ada sesuatu hal yang patut dianggap beban. Banyak hal yang 

sebenarnya sudah dilakukan sekolah seperti membiasakan hidup bersih dan 

sehat.Banyak hal yang harus dilakukan pihak sekolah tetapi belum menjadi perhatian 

penuh sekolah seperti: Penggunaan media lingkungan sekolah dalam proses 

pembelajaran anak antara lain Taman, Kolam, Hutan Sekolah, Green House, Kantin, 

dinding sekolah, dan lain-lain (Warsono, 2018).  

Melakukan dan membiasakan prilaku hemat sumber daya alam seperti hemat 

listrik, air, kertas dan tinta dalam program dan contoh nyata.Hal ini harusnya sudah 

dapat dilihat dimulai dari ruang kepala Sekolah, Tata Usaha dan lain-lain.Dengan 

mengikuti program Adiwiyata maka hal tersebut harus dilaksanakan secara 

terprogram oleh pihak sekolah, melalui 4 (empat) program pokok Adiwiyata 

yaitu:Pengembangan kebijakan sekolah, Pengembangan kurikulum berbasis 
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lingkungan,Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif;Pengembangan 

dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya lingkungan. 

Seluruh warga sekolah mau tidak mau dituntut partisipasinya dalam 

menciptakan kondisi sekolah yang baik, yaitu bersih, sehat dan rindang serta penuh 

dengan kreativitas dan inovasi.Dalam mengembangkan program Adiwiyata, tidak 

hanya pihak sekolah yang dituntut peranannya disini, namun Pemerintah Daerah 

yaitu semua instansi terkait juga dituntut peranannya. Upaya sekolah patut didukung 

baik dari segi bimbingan teknis, pendanaan dan fasilitas pelaksanaan program 

Adiwiyata dengan pihak-pihak lain (Samsudin, 2012). 

Sekolah diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan program 

Adiwiyata lingkungannya sendiri tetapi kedepannya juga diharapkan mampu 

mengembangkan lingkungan sekitarnya dalam menerapkan budaya lingkungan. 

Serta sekolah diharapkan mampu mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan 

pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta. Implementasi atau pelaksanaan 

program lingkungan sekolah Adiwiyata meliputi empat komponen indikator, empat 

komponen indikatortersebut yaitu Kebijakan berwawasan lingkungan, Pelaksanaan 

Kurikulum berbasis Lingkungan, Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, 

Pengelolaan Sarana pendukung sekolah. 

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 

Kebijakan merupakan suatu asas dan konsep untuk menjadi garis yang besar 

serta dasar dalam perencanaan pelaksanaan disuatu pekerjaan, cara bertindak dan 

kepemimpinan. Kebijakan yang telah diterapkan disekolah berwawasan lingkungan 

meliputi; kebijakan untuk meningkatkan suatu kualitas SDM, kebijakan dalam 

menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, kebijakan untuk 

penghematan air, listrik, alat tulis kantor dan kebijakan untuk pengembangan 
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kurikulum yang berbasis ligkungan hidup. Kebijakan sekolah dapat mengalokasikan 

anggaran bagi setiap kegiatan pendidikan lingkungan hidup, kebijakan sekolah 

dalam upaya sosialisasi penerapan pendidikan lingkungan hidup untuk semua warga 

sekolah, serta kebijakan sekolah mengenai kegiatan yang rutin dilakukan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup (Jumadil, 2015). 

Rianawaty (2012:2) mengemukakan bahwa “kebijakan-kebijakan untuk 

membentuk sekolah yang berwawasan lingkungan meliputi : visi dan misi 

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, kebijakan sekolah dalam 

mengembangkan suatu pembelajaran lingkungan hidup, kebijakan 

peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) tenaga pendidik dan 

non - pendidik di bidang pendidikan lingkungan sekolah yang sehat dan 

bersih, dan yang terkahir kebijakan sekolah dalam pengalokasian dan 

penggunaan dana bagi setiap kegiatan yang terkait dengansuatu masalah 

lingkungan hidup. Dengan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan akan 

sangat mempermudah sekolah dalam menerapkan semua kebijakan-kebijakan 

tersebut. Pelaksanaan program adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi, 

kabupaten/kota juga disekolah.  

 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

 Pendidikan lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk 

meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup.Pendidikan lingkungan dilakukan 

dalamupaya untukmeningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman dalam 

mencari pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah lingkungan.Peningkatan 

kebutuhan masyarakat yang tinggi ternyata banyak menimbulkan perilaku 

masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya alam.Dari perilaku tersebut 

ternyata dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kuantitas dan kualitas sumber 

daya alam di Indonesia dengan sangat cepat (KNLH, 2010).Pengetahuan lingkungan 

hidup yang lebih baik diharapkan semua masyarakat sadar untuk turut melaksanakan 

upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup.Kondisi tersebut tentu 

menjadi hal yang sangat penting dan harus diselesaikan oleh masyarakat 

  Ada beberapa hal yang harus dicapai menurut Yanti Dasrita (2015) meliputi; 

1) memaksimalkan pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung baik di 



15 

 

dalam dan di luar kawasan sekolah; 2) peningkatan kualitas pelayanan makanan 

sehat; 3) pengembangan sistem pengelolaan sampah; 3) pengembangan kegiatan 

kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan 

hidup; 4) mengikuti kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar; 5) 

membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan 

lingkungan hidup di sekolah. Sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat di 

sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat baik bagi 

warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya dalam pengembangan kegiatan 

pembelajaran berbasis partisipatif. 

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 

 Menciptakan Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif merupakan kegiatan 

yang menciptakan suatu ektrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup 

dan dapat menjalin kemitraan dalam tahap pegembangan pendidikan lingkungan 

hidup. Upaya dalam mewujudkansekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, 

warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran lingkungan 

hidup dan dapat melibatkan masyarakat di sekitarnya yang dapat memberikan 

manfaat bagi warga sekolah  (Roni, 2013:69).  

 Dari adanya kemitraan dapat mempermudah sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan kegiatan yang bertema lingkungan serta dapat mencapai indikator 

yang telah ditetapkan dalam kegiatan berbasis partisipatif meliputi; a) menciptakan 

kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup yang berbasis 

partisiptif di sekolah, b) mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan 

pihak luar, c) membangun kegiatan kemitraan atau menciptakan pembangunan 

pendidikan lingkungan hidup di sekolah.  

d. Pengelolaan Sarana Prasarana Pendukung Sekolah 
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 Upaya dalam mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan perlu 

adanya dukungan sarana dan prasarana yang mencerminkan upaya pengelolaan 

lingkungan. Upaya pengelolaan tersebut, antara lain : Pengembangan sarana 

pendukung sekolah yang ada, penghematan sumber daya alam (listrik, air, dan alat 

tulis kantor), peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar 

kawasan sekolah. Peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat dimana kantin 

tidak mencampurkan zat kimia yang tergolong 5p yaitu pewarna, pemanis, 

penyedap, pengawet dan perasa ke dalam makanan yang terdapat di kantin sehat 

serta pengembangan sistem pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sarana 

prasarana pendukung sekolah melibatkan tim yang sudah terbentuk di sekolah. Tim 

yang telah terbentuk bersama dengan komite sekolah telah mengelola sarana baik 

merawat maupun juga mengadakan fasilitas yang baru untuk penambahan fasilitas 

pembelajaran bagi peserta didik dan guru (Anonimous, 2009). 

Kendala yang dihadapi dalam program Adiwiyata 

Salah satu program Kementrian Lingkungan hidup dalam rangka mendorong 

terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian 

hidup.Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam 

kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat menghindari dampak lingkungan 

yang negatif. Yang dihadapi sekolah- sekolah dalam melaksanakan program 

Adiwiyata menurut Jumadil (2015) yaitu : 

a).  Pertama kendala masalah sarana dan prasarana lingkungan sekolah yang 

kurang memadai untuk melengkapi poin – poin program Adiwiyata dalam 

mencapai target penilaian yang mungkin sulit terpenuhi disebabkan karena 

kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai atau kurang luas. 
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b).  Kedua kendala masalah sampah.Sampah merupakan sisa hasil kegiatan 

manusia. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dapat menjadi 

penghasil sampah terbesar selain pasar,rumah, dan perkantoran.Masyarakat 

sekolah masih banyak  yang kurang peduli terhadap sampah. Pembuangan 

sampah sebagian besar tidak diurus dengan baik.Membakar sampah yang 

menumpuk dapat menyebabkan pencemaran udara. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan  

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Program sekolah 

Adiwiyata yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain : 

2.1 Tabel Kajian Penelitian yang Relevan 

No. Penelitian 

yang 

terdahulu 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Marliya 

Damayanti, 

Analisis 

Implementa

si Progam 

Adiwiyata 

SDN 

Tulungrejo 

04 Kota 

Batu, Tahun 

2016 

Implementasi program Adiwiyata 

di SDN Tulungrejo 04 Kota Batu, 

antara lain : 1). Pelaksanaan 

program adiwiyata yang meliputi; 

a). penerapan kebijakan sekolah 

berwawasan pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan, b). 

pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan, c). kegiatan lingkungan 

berbasis partisipasif dan d). 

pengelolaan sarana pendukung 

ramah lingkungan, 2). Faktor 

pendukung dalam pelaksanaan 

program adiwiyata dan 3). Kendala 

yang dihadapi sekolah dalam 

pelaksanaan program Adiwiyata 

- Ruang lingkup 

jenis 

penelitiannya 

mengenai 

sekolah berbasis 

lingkungan 

adiwiyata  

- Pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

pendekatan 

deskriptif dengan 

jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

kualitatif. 

- Lebih 

berfokus 

terhadap 

Implementasi 

Program 

Adiwiyata  

- Tempat 

penelitiannya 

yaitu di SDN 

Tulungrejo 04 

Kota Batu 

2. Rokia 

Amrullah, 

Pengaruh 

Adiwiyata 

Terhadap 

Karakter 

Peduli 

Lingkungan 

Siswa SDN 

Lowokwaru 

2 Malang, 

Tahun 2018 

1). Melalui uji korelasi diperoleh 

pearson correlation sebesar 0,254 

dengan nilai positif dan melalui uji 

signifikansi diperoleh probabilitas 

0,000 < sig 0,0. Artinya sekolah 

Adiwiyata berpengaruh secara 

positif dan signifikan tehadap 

karakter peduli lingkungan siswa 

SDN lowokwaru 2 Malang. 2). 

Melalui uji regresi diperoleh nilai R 

sebesar 0,254 (0,254-100%). 

Pengaruh sekolah Adiwiyata 

terhadap karakter peduli lingkungan 

siswa SDN Lowokawaru 2 sebesar 

25,4%.  

- Sasarannya 

semua siswa di 

SD 

- Ruang lingkup 

penelitiannya 

mengenai 

sekolah berbasis 

lingkungan 

adiwiyata  

 

- jenis 

penelitian 

ini adalah 

penelitian 

kuantitatif 

- ruang lingkup 

peneltian 

mengenai 

karakter 

peduli 

lingkungan 

siswa  

-Tempat 

penelitianny

a yaitu di 



18 

 

No. Penelitian 

yang 

terdahulu 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

SDN 

Lowokwaru 

2 Malang 

3. Ghofar 

Imam 

Purnomo, 

Analisis 

Sikap Peduli 

Lingkungan 

Siswa 

Melalui 

Program 

Awidiyata 

Di SDN 

Pembina 

Kauman 1 

Kota 

Malang, 

Tahun 2016 

Sikap peduli lingkungan siswa 

adalah baik dengan selalu menjaga 

lingkungan melalui program – 

program yang sudah dibuat oleh 

sekolah serta pada saat program 

tersebut tidak terjadwal siswa 

sendiri juga menjadi kendala 

dikarenakan usia siswa sekolah 

dasar merupakan usia dini yang 

perlu bimbingan secara baik. 

Kendala tersebut dapat diatasi 

dengan upaya yang dilakukan 

sekolah seperti guru memberikan 

contoh sikap peduli lingkungan. 

 

- Pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

pendekatan 

deskriptif dengan 

jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

kualitatif. 

- Sasarannya 

semua siswa di 

SD 

 

- ruang lingkup 

peneltian 

mengenai 

Sikap Peduli 

Lingkungan 

- Tempat 

penelitiannya 

yaitu di SDN 

Pembina 

Kauman 1 

Kota Malang 

4. Yulfi 

Prasetiawan, 

Analisis 

Pelaksanaan 

Program 

Adiwiyata 

dalam 

mewujudka

n Sekolah 

Berbudaya 

Lingkungan 

di SDN 

Kauman 1 

Malang, 

Tahun 2016  

Terdapat tiga aspek bentuk 

pelaksanaan program Adiwiyata di 

SDN Kauman 1 Malang, yaitu 

aspek kebijakan sekolah, kendala 

pelaksanaan dan upaya dalam 

pelaksanaan program Adiwiyata. 

Dari aspek kebijakan sekolah 

terdapat empat bentuk 

implementasi.  

- Metode 

pengumpulan 

datanya adalah 

observasi, 

wawancara, 

dokumentasi. 

- Sasarannya 

semua siswa di 

SD 

 

- ruang 

lingkup 

peneltian 

mengenai 

mewujudkan 

Sekolah 

Berbudaya 

Lingkungan 

- Tempat 

penelitianny

a yaitu di 

SDN 

Kauman 1 

Malang 

 

C. Kerangka Pikir  

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk kehidupan 

manusia,terutama pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup karena 

banyak dari kita yangkurang memperhatikan lingkungan sekitar sehingga pemerintah 

terutama melalui suatu program yang dikenal dengan Program Adiwiyata. 

Program Adiwiyata merupakan program yang telah dibuat untuk memberikan 

wawasan/pengetahuan kepada peserta didik yang terkait dengan isu-isu lingkungan 

dan pengelolaan lingkungan. Program ini dijadikan sebagai pembelajaran di 

lingkungan sekolah yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan 
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ekstrakurikuler.Salah satu sekolah yang telah menjalan program adiwiyata ini adalah 

SDN Pare 1 Kediri, sekolah ini telah mendapatkan predikat sebagai sekolah 

adiwiyata berbasis lingkungan. 

2.1 Gambar Kerangka Pikir  

 

Analisis Program 
Sekolah Berbasis 
Lingkungan Di 

Sekolah Dasar Pada 
Program Adiwiyata 

Di Sdn Pare 1 
Kediri 

Komponen 
Adiwiyata 

1. Kebijakan berwawasan 
lingkungan  

2. pelaksanaan kurikulum 
berbasis lingkungan  

3. kegiatan program 
berbasis lingkungan 

4. sarana prasarana 
pendukung sekolah   

 

Semakin banyaknya sekolah yang mengikuti 
program sekolah Adiwiyata. 

Keuntungan dari program ini adalah menjadikan 
warga sekolah lebih disiplin dan berwawasan 

lingkungan  

 

1.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program 
Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri  

2. Untuk mengetahuiupaya sekolah dalam 
melibatkan peserta didik untuk berperan secara 

aktif dalam pelaksanaan program AdiwiyataSDN 
Pare 1 Kediri  

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung 
dalam pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 

Pare 1 Kediri  

4. Untuk mendeskripsikan kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan program Adiwiyata 

di SDN Pare 1 Kediri  

Pengumpulan 
Data 

Analisis Data 

Hasil Analisis   
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